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Pozměňovací návrh 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný symetrický otřes se 
závažným asymetrickým sociálním a 
hospodářským dopadem napříč členskými 
státy a regiony. V důsledku nezbytných 
opatření zavedených proti šíření této 
nemoci došlo v EU k výraznému poklesu 
ekonomické aktivity. Podle Eurostatu 
klesl ve druhém čtvrtletí roku 2020 HDP 
EU očištěný od sezónních vlivů o 11,4 % 
oproti prvnímu čtvrtletí roku 2020 a o 
13,9 % ve srovnání se stejným čtvrtletím 
roku 2020 poté, co už v předchozím 
čtvrtletí klesl o 2,7 %. Podle hospodářské 
prognózy Komise z léta roku 2020 se navíc 
předpokládá, že v roce 2020 poklesne 
hospodářství EU o 8,3 %, což je podstatně 
větší a širší rozdíl, než předpokládala 
původní prognóza z jara 2020 a mnohem 
hlubší než během finanční krize v roce 
2008. Zaměstnanost navíc ve druhém 
čtvrtletí roku 2020 v EU poklesla o 2,7 % 
ve srovnání s předchozím čtvrtletím poté, 
co už v prvním čtvrtletí poklesla o 0,2 %. S 
vypuknutím pandemie se projevila 
propojenost globálních dodavatelských 
řetězců a odhalily se některé výrazné 
slabiny, jako je příliš velká závislost 
strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba urychleně a 
účinně řešit, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události i odolnost celého 
hospodářství při současném zachování její 
otevřenosti vůči spravedlivé hospodářské 
soutěži a obchodu v souladu s jejími 
pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
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podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2008. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý spravedlivý, inkluzivní a 
udržitelný růst s ohledem na technologické 
změny a globální konkurenceschopnost, 
včetně investic do inovací, dovedností, 
infrastruktury a malých a středních 
podniků, a na potřebu řešit klíčové 
společenské výzvy, jako je udržitelnost, 
začlenění, chudoba, nezaměstnanost, 
chudoba pracujících nebo stárnutí 
obyvatelstva. V zájmu dosažení cílů 
politiky Unie a na podporu rychlého, 
spravedlivého, inkluzivního a udržitelného 
oživení je proto nezbytná podpora, která 
umožní řešit selhání trhu a nepříznivé 
investiční situace a překlenout investiční 
mezeru v cílových odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
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pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
spravedlivé hospodářské soutěži a 
spravedlivému obchodu v souladu s jejími 
pravidly. Předpokládá se, že dojde k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie, zejména 
cílů stanovených v rámci Zelené dohody, a 
na podporu rychlého, inkluzivního, 
udržitelného a zdravého hospodářského 
oživení by proto mělo být prvořadým cílem 
podpořit projekty, které by jinak bylo 
obtížné financovat a které evropským 
občanům poskytují dlouhodobé 
environmentální a společenské přínosy, 
jako jsou vysoce kvalitní dlouhodobá 
pracovní místa a veřejná infrastruktura. 
Je proto velmi důležité vybírat a 
podporovat projekty, které zajišťují tuto 
skutečnou adicionalitu a kvalitu, namísto 
toho, abychom se řídili technickými 
aspekty, jako je pákový efekt nebo rychlost 
či objem projektu, stejně jako řešit selhání 
trhu a nepříznivé investiční situace a 
překlenout investiční mezeru v cílových 
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odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, 
zejména pak v případě malých a středních 
podniků a mikropodniků, aby se zlepšila 
reakce Unie na mimořádné události i 
odolnost, soudržnost, digitalizace a 
udržitelnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu 
s jejími pravidly, aby se zlepšila reakce 
Unie na mimořádné události i odolnost 
celého hospodářství při současném 
zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
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malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 



PE657.232v01-00 8/363 AM\1212517CS.docx

CS

jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý udržitelný růst s ohledem na  
transformaci hospodářství spjatou s 
klimatem, znehodnocování životního 
prostředí, technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie Zelené 
dohody a investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu a na podporu 
rychlého, udržitelného, inkluzivního a 
zdravého hospodářského oživení je proto 
nezbytná podpora, která umožní řešit 
selhání trhu a nepříznivé investiční situace 
a překlenout investiční mezeru v cílových 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
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se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, 
zejména pak v případě malých a středních 
podniků, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události i odolnost celého 
hospodářství při současném zachování její 
otevřenosti vůči hospodářské soutěži a 
obchodu v souladu s jejími pravidly. 
Předpokládá se, že došlo k výraznému 
snížení investiční aktivity. Ačkoli před 
pandemií Unie zaznamenala zlepšování 
poměru investic k HDP, byl stále pod 
úrovní očekávanou během silného 
hospodářského oživení a dostatečně 
nekompenzoval několikaleté období nízké 
investiční aktivity po krizi z roku 2009. 
Ještě důležitější je, že stávající a 
předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie, zejména 
pak dvojího cíle spočívajícího ve zrychlení 
klimatické a digitální transformace, a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Clotilde Armand
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 8,3 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek, stejně jako nedostatečná kritická 
infrastruktura. Tyto slabiny je třeba řešit, 
aby se zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
chudoba, udržitelnost nebo stárnutí 
obyvatelstva. V zájmu dosažení cílů 
politiky Unie a na podporu rychlého, 
inkluzivního a zdravého hospodářského 
oživení je proto nezbytná podpora, která 
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investiční mezeru v cílových odvětvích. umožní řešit selhání trhu a nepříznivé 
investiční situace a překlenout investiční 
mezeru v cílových odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
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konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie, zejména 
pak cílů dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050, a na podporu rychlého, 
inkluzivního a zdravého hospodářského 
oživení je proto nezbytná podpora, která 
umožní řešit selhání trhu a nepříznivé 
investiční situace a překlenout investiční 
mezeru v cílových odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu 
s jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo 
k výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 

(1) Vnitrostátní a regionální opatření 
na omezení volného pohybu osob v 
návaznosti na vypuknutí pandemie nemoci 
COVID-19 představují pro globální i 
unijní ekonomiku výrazný otřes. V 
důsledku opatření zavedených proti šíření 
této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
externích zdrojích dodávek. Tyto slabiny je 
třeba řešit, aby se zlepšila odolnost celého 
hospodářství vůči zahraničním hrozbám. 
Předpokládá se, že došlo k výraznému 
snížení investiční aktivity. Ačkoli před 
pandemií členské státy zaznamenaly 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 



AM\1212517CS.docx 13/363 PE657.232v01-00

CS

stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období chybných investičních aktivit po 
krizi z roku 2009 a mimořádně vstřícné 
měnové politiky Evropské centrální 
banky. Ještě důležitější je, že stávající a 
předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit důsledky 
plánovaných odstavení vnitrostátních 
ekonomik, nepříznivé investiční situace a 
překlenout investiční mezeru v cílových 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
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odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva, 
aniž by došlo k ohrožení cílů v oblasti 
rovnosti. V zájmu dosažení cílů politiky 
Unie a na podporu rychlého, inkluzivního a 
zdravého hospodářského oživení je proto 
nezbytná podpora, která umožní řešit 
selhání trhu a nepříznivé investiční situace 
a překlenout investiční mezeru v cílových 
odvětvích.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 (1) Pandemie nemoci COVID-19 
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představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a 
zdravého hospodářského oživení je proto 
nezbytná podpora, která umožní řešit 
selhání trhu a nepříznivé investiční situace 
a překlenout investiční mezeru v cílových 
odvětvích.

představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. Pandemie má 
nepříznivý dopad na propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalila některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
stanovení priorit pro rychlé, inkluzivní a 
trvalé hospodářské oživení je proto 
nezbytná podpora, která umožní řešit 
selhání trhu a nepříznivé investiční situace 
a překlenout investiční mezeru v cílových 
odvětvích.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Z hodnocení vyplynulo, že 
rozmanitost finančních nástrojů 
poskytnutých ve víceletém finančním 
rámci 2014–2020 vedla k jisté míře 
vzájemného překrývání jejich působnosti. 
Tato rozmanitost také způsobila, že situace 
byla pro zprostředkovatele a konečné 
příjemce, kteří naráželi na různá pravidla 
způsobilosti a podávání zpráv, složitá. 
Absence vzájemně slučitelných pravidel 
také představovala překážku pro 
kombinování několika unijních fondů, 
přestože by takové kombinace byly 
prospěšné pro podporu projektů, které 
potřebovaly různé typy financování. Proto 
by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 
který vychází ze zkušeností s Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI) 
zřízeným v rámci investičního plánu pro 
Evropu, aby bylo možné dosáhnout 
efektivněji fungující podpory konečných 
příjemců prostřednictvím integrace a 
zjednodušení financování nabízeného v 
rámci jednotného programu rozpočtových 
záruk, čímž by se zlepšil dopad unijní 
podpory a zároveň by se snížily náklady 
Unie hrazené z rozpočtu.

(2) Z hodnocení vyplynulo, že 
rozmanitost finančních nástrojů 
poskytnutých ve víceletém finančním 
rámci 2014–2020 vedla k jisté míře 
vzájemného překrývání jejich působnosti. 
Tato rozmanitost také způsobila, že situace 
byla pro zprostředkovatele a konečné 
příjemce, kteří naráželi na různá pravidla 
způsobilosti a podávání zpráv, složitá. 
Absence vzájemně slučitelných pravidel 
také představovala překážku pro 
kombinování několika unijních fondů, 
přestože by takové kombinace byly 
prospěšné pro podporu projektů, které 
potřebovaly různé typy financování. Proto 
by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 
který vychází ze zkušeností s Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI) 
zřízeným v rámci investičního plánu pro 
Evropu, aby bylo možné dosáhnout 
efektivněji fungující podpory konečných 
příjemců prostřednictvím integrace a 
zjednodušení financování nabízeného v 
rámci jednotného programu rozpočtových 
záruk, čímž by se zlepšil dopad unijní 
podpory a zároveň by se snížily náklady 
Unie hrazené z rozpočtu. Starší portfolio, 
které získá kladné hodnocení, lze sloučit s 
Fondem InvestEU, aby se dosáhlo dalších 
úspor z důvodu zvýšení efektivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Z hodnocení vyplynulo, že 
rozmanitost finančních nástrojů 
poskytnutých ve víceletém finančním 
rámci 2014–2020 vedla k jisté míře 
vzájemného překrývání jejich působnosti. 
Tato rozmanitost také způsobila, že situace 
byla pro zprostředkovatele a konečné 
příjemce, kteří naráželi na různá pravidla 
způsobilosti a podávání zpráv, složitá. 
Absence vzájemně slučitelných pravidel 
také představovala překážku pro 
kombinování několika unijních fondů, 
přestože by takové kombinace byly 
prospěšné pro podporu projektů, které 
potřebovaly různé typy financování. Proto 
by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 
který vychází ze zkušeností s Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI) 
zřízeným v rámci investičního plánu pro 
Evropu, aby bylo možné dosáhnout 
efektivněji fungující podpory konečných 
příjemců prostřednictvím integrace a 
zjednodušení financování nabízeného v 
rámci jednotného programu rozpočtových 
záruk, čímž by se zlepšil dopad unijní 
podpory a zároveň by se snížily náklady 
Unie hrazené z rozpočtu.

(2) Z hodnocení vyplynulo, že 
rozmanitost finančních nástrojů 
poskytnutých ve víceletém finančním 
rámci 2014–2020 vedla k jisté míře 
vzájemného překrývání jejich působnosti. 
Toto institucionální selhání také 
způsobilo, že situace byla pro 
zprostředkovatele a konečné příjemce, kteří 
naráželi na různá pravidla způsobilosti a 
podávání zpráv, složitá. Absence vzájemně 
slučitelných pravidel a množství 
byrokracie také představovaly překážku 
pro kombinování několika unijních fondů, 
přestože by takové kombinace byly 
prospěšné pro podporu projektů, které 
potřebovaly různé typy financování. Proto 
by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 
který vychází ze zkušeností s Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI) 
zřízeným v rámci investičního plánu pro 
Evropu, aby bylo možné dosáhnout 
efektivněji fungující podpory konečných 
příjemců prostřednictvím integrace, 
zjednodušení a sledování financování 
nabízeného v rámci jednotného programu 
rozpočtových záruk, čímž by se zlepšil 
dopad podpory evropských daňových 
poplatníků a zároveň by se snížily jejich 
náklady hrazené z rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie a právní předpisy pro 
dokončení jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
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vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, dlouhodobá strategie do roku 2050 
„Čistá planeta pro všechny“ ze dne 28. 
listopadu 2018, „Zelená dohoda pro 
Evropu“ ze dne 11. prosince 2019, 
„Investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, „Silná 
sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, nařízení, kterým se stanoví 
rámec pro dosažení klimatické neutrality 
ze dne 4. března 2020, „Nová průmyslová 
strategie pro Evropu“ ze dne 10. března 
2020, „Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020, strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 ze dne 20. května 2020, 
nařízení o vytvoření rámce pro usnadnění 
udržitelných investic z června 2020, 
strategie pro integraci energetického 
systému a vodíková strategie ze dne 8. 
července 2020, a ve 3. čtvrtletí roku 2020 
navrhne strategii „Renovační vlna“. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi a podporovat 
provádění právních předpisů 
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prostřednictvím podpory investic a 
přístupu k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Akční 
plán digitálního vzdělávání na období 
2018–2020“, „Formování digitální 
budoucnosti Evropy“, „Evropský prostor 
vzdělávání“, „Čistá energie pro všechny 
Evropany“ ze dne 30. listopadu 2016, 
„Uzavření cyklu – akční plán EU pro 
oběhové hospodářství“ ze dne 2. prosince 
2015, „Evropská strategie pro nízkoemisní 
mobilitu“ ze dne 20. července 2016, 
„Evropský obranný akční plán“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Vznik Evropského 
obranného fondu“ ze dne 7. června 2017, 
„Kosmická strategie pro Evropu“ ze dne 
26. října 2016, Interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
ze dne 13. prosince 2017, „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 2019, 
„Investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, „Silná 
sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
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Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
spravedlivého, udržitelného a inkluzivního 
růstu a vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst, jako jsou „Evropa 2020 – 
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ ze dne 3. března 
2010, „Akční plán pro vytváření unie 
kapitálových trhů“ ze dne 30. září 2015, 
„Nová evropská agenda pro kulturu“ ze 
dne 22. května 2018, „Čistá energie pro 
všechny Evropany“ ze dne 30. listopadu 
2016, „Uzavření cyklu – akční plán EU pro 
oběhové hospodářství“ ze dne 2. prosince 
2015, „Evropská strategie pro nízkoemisní 
mobilitu“ ze dne 20. července 2016, 
„Evropský obranný akční plán“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Vznik Evropského 
obranného fondu“ ze dne 7. června 2017, 
„Kosmická strategie pro Evropu“ ze dne 
26. října 2016, Interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
ze dne 13. prosince 2017, „Zelená dohoda 
pro Evropu“ ze dne 11. prosince 2019, 
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dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

„Investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, „Silná 
sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 

(3) V posledních letech přijala Unie 
značné množství strategií pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
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Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit si členské státy, v relevantních 
případech ve spolupráci s místními a 
regionálními orgány, vytvářejí vlastní 
národní víceleté investiční strategie. Tyto 
strategie by měly být prezentovány 
společně s každoročními národními 
programy reforem jako způsob vytyčení a 
koordinace prioritních investičních 
projektů, které mají být financovány z 
vnitrostátních či unijních prostředků nebo 
případně z obou zdrojů. Uvedené strategie 

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit si členské státy, v relevantních 
případech ve spolupráci s místními a 
regionálními orgány, vytvářejí vlastní 
národní víceleté investiční strategie. Tyto 
strategie by měly být prezentovány 
společně s každoročními národními 
programy reforem jako způsob vytyčení a 
koordinace prioritních investičních 
projektů, které mají být financovány z 
vnitrostátních či unijních prostředků nebo 
případně z obou zdrojů. Komise a členské 
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by také měly soudržně využívat finanční 
prostředky Unie a maximalizovat přidanou 
hodnotu finanční podpory, především 
podpory poskytované z evropských 
strukturálních a investičních fondů, z 
facility na podporu oživení a odolnosti a z 
Programu InvestEU.

státy by měly lépe spolupracovat při 
provádění doporučení evropského 
semestru s cílem zlepšit dosažení cílů 
stanovených na úrovni EU, jak to 
doporučuje Evropský účetní dvůr ve své 
zvláštní zprávě č. 16/2020. Uvedené 
strategie by také měly soudržně využívat 
finanční prostředky Unie a maximalizovat 
přidanou hodnotu finanční podpory, 
především podpory poskytované z 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, z facility na podporu oživení a 
odolnosti a z Programu InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V souladu s článkem 8 SFEU, 
který se zavazuje k odstranění nerovností 
a prosazování zásady rovnosti žen a mužů 
při všech činnostech, by měl InvestEU 
přispívat k dosažení politik Unie v oblasti 
rovnosti žen a mužů a k podpoře a 
posílení postavení žen. Zejména s 
ohledem na intenzitu hospodářského 
otřesu po pandemii COVID 19, který bude 
mít podle předpokladů nepřiměřený dopad 
na ženy, a to i v důsledku ztráty 
pracovních míst a neplacené pečovatelské 
zátěže, by měl InvestEU uplatňovat zásady 
začleňování hlediska rovnosti žen a 
genderového rozpočtování v návaznosti na 
strategii EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 ze dne 5. března 2020. 
Tyto výdaje by měly být odpovídajícím 
způsobem sledovány v souladu se 
zásadami začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů prostřednictvím ukazatelů a 
shromažďování údajů členěných podle 
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pohlaví, aby bylo možné přesně posoudit 
dopad programu na rovnost žen a mužů v 
rámci sledování, podávání zpráv a 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Clotilde Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
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zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU. 
Fond InvestEU by měl zajistit rychlé 
poskytnutí přislíbených finančních 
prostředků konečným příjemcům s cílem 
zmírnit nedostatek likvidity v nejvíce 
postižených regionech a poskytnout 
naléhavě potřebné zdroje podnikům, jimž 
by jinak hrozilo výrazné snižování počtu 
zaměstnanců nebo úpadek.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
nástrojů, nástrojů pro sdílení rizik a 
kapitálových nástrojů krytých zárukou z 
rozpočtu Unie a finančními příspěvky 
prováděcích partnerů, pokud je to 
relevantní. Dluhové režimy budou z rámce 
vyňaty a zakázány, aby se snížilo přílišné 
spoléhání členských států na dluhy. Fond 
InvestEU by měl být založen na nabídce a 
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hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

zároveň by se měl soustředit na zajištění 
dlouhodobých strategických přínosů 
souvisejících s hlavními oblastmi politiky 
Unie, které by jinak nebyly financovány 
nebo by byly financovány nedostatečně, a 
měl by tak přispět k plnění cílů politiky 
Unie. Podpora z Fondu InvestEU by měla 
pokrývat vybranou oblast odvětví a 
regionů, neměla by vést k nadměrné 
odvětvové nebo zeměpisné koncentraci, 
neměla by financovat projekty, v nichž 
převládají třetí země a státní příslušníci 
třetích zemí, a měla by usnadnit přístup 
projektům tvořeným partnerskými subjekty 
ve více regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci, 
soudržnosti a odolnosti Unie, mimo jiné v 
oblasti inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
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to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty a projektům, které podporují 
rozvoj sítí, klastrů a center pro digitální 
inovace ve více regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociální, hospodářské a územní 
konvergenci a soudržnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k spravedlnosti 
udržitelnosti a inkluzivnosti hospodářského 
růstu Unie, k zelené transformaci na 
klimaticky neutrální hospodářství a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
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příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování mezinárodní 
konkurenceschopnosti, energetické 
soběstačnosti a k sociálně-ekonomické 
konvergenci a soudržnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
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zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, aniž by tím byly 
dotčeny regionální programy, a měla by 
usnadnit přístup projektům tvořeným 
partnerskými subjekty ve více regionech z 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti, k 
sociálně-ekonomické konvergenci, 
soudržnosti a dlouhodobému 
hospodářskému růstu Unie, mimo jiné v 
oblasti inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
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dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty s vysokým potenciálem růstu a v 
klíčových strategických odvětvích ve všech 
regionech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
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technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových a kvazikapitálových 
nástrojů (jako např. hybridní dluh, 
podřízený dluh nebo konvertibilní 
kapitál), krytých zárukou z rozpočtu Unie 
a finančními příspěvky prováděcích 
partnerů, pokud je to relevantní. Fond 
InvestEU by měl být založen na poptávce a 
zároveň by se měl soustředit na zajištění 
dlouhodobých strategických přínosů 
souvisejících s hlavními oblastmi politiky 
Unie, které by jinak nebyly financovány 
nebo by byly financovány nedostatečně, a 
měl by tak přispět k plnění cílů politiky 
Unie. Podpora z Fondu InvestEU by měla 
pokrývat širokou řadu odvětví a regionů, 
ale neměla by vést k nadměrné odvětvové 
nebo zeměpisné koncentraci, a měla by 
usnadnit přístup projektům tvořeným 
partnerskými subjekty ve více regionech z 
celé EU.

Or. en

Odůvodnění

Stejný přístup, jaký zvolili zpravodajové u oblasti politiky na podporu solventnosti.

Pozměňovací návrh 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie viditelným opatřením v 
reálné ekonomice, jako je vytváření 
nových pracovních míst, mimo jiné v 
oblasti inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
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trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
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sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

sociální a environmentální odolnosti a 
integraci kapitálových trhů Unie, mimo 
jiné prostřednictvím řešení, která odstraňují 
roztříštěnost kapitálových trhů Unie a která 
zvyšují různorodost zdrojů financování 
podniků v Unii. Za tímto účelem by měl 
Fond InvestEU podporovat projekty, které 
jsou technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 
využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 
sdílení rizik a kapitálových nástrojů 
krytých zárukou z rozpočtu Unie a 
finančními příspěvky prováděcích 
partnerů, pokud je to relevantní. Fond 
InvestEU by měl být založen na poptávce a 
zároveň by se měl soustředit na zajištění 
dlouhodobých strategických přínosů 
souvisejících s hlavními oblastmi politiky 
Unie, které by jinak nebyly financovány 
nebo by byly financovány nedostatečně, a 
měl by tak přispět k plnění cílů politiky 
Unie. Podpora z Fondu InvestEU by měla 
pokrývat širokou řadu odvětví a regionů, 
ale neměla by vést k nadměrné odvětvové 
nebo zeměpisné koncentraci, a měla by 
usnadnit přístup projektům tvořeným 
partnerskými subjekty ve více regionech z 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací, vzdělávání a digitalizace, k 
účinnému využívání zdrojů v souladu se 
zásadami oběhového hospodářství, k 
udržitelnosti a inkluzivnosti hospodářského 
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sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

růstu Unie a k sociální odolnosti a integraci 
kapitálových trhů Unie, mimo jiné 
prostřednictvím řešení, která odstraňují 
roztříštěnost kapitálových trhů Unie a která 
zvyšují různorodost zdrojů financování 
podniků v Unii. Za tímto účelem by měl 
Fond InvestEU podporovat projekty, které 
jsou technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 
využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 
sdílení rizik a kapitálových nástrojů 
krytých zárukou z rozpočtu Unie a 
finančními příspěvky prováděcích 
partnerů, pokud je to relevantní. Fond 
InvestEU by měl být založen na poptávce a 
zároveň by se měl soustředit na zajištění 
dlouhodobých strategických přínosů 
souvisejících s hlavními oblastmi politiky 
Unie, které by jinak nebyly financovány 
nebo by byly financovány nedostatečně, a 
měl by tak přispět k plnění cílů politiky 
Unie. Podpora z Fondu InvestEU by měla 
pokrývat širokou řadu odvětví a regionů, 
měla by usilovat o vyvážené odvětvové 
nebo zeměpisné pokrytí na úrovni EU, a 
měla by usnadnit přístup projektům 
tvořeným partnerskými subjekty ve více 
regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
vzestupné sociálně-ekonomické 
konvergenci a soudržnosti Unie, mimo jiné 
v oblasti inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
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sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
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trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty v regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
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trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
projekty tvořené partnerskými subjekty ve 
více regionech z celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Je třeba zabezpečit investice 
zvyšující produktivitu, které budou 
zajišťovat zeměpisnou a sociální 
soudržnost, především na úrovni malých a 
středních podniků, spravedlivou 
transformaci a posílení našich ekonomik 
v situaci nebývalé krize, boj proti 
chudobě, nová pracovní místa v případě 
ztráty zaměstnání a to tak, aby nikdo, a 
tedy ani příslušník žádné generace 
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nezůstal opominut.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí 
hospodářskou a kulturní hodnotu 
odvozenou z duševního vlastnictví a z 
kreativity jednotlivců. Omezení sociálních 
kontaktů zavedená během krize COVID-
19 však měla na tato odvětví výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku 
napříč hranicemi států.

6. Kulturní a kreativní odvětví jsou 
obvykle katalyzátorem toxické progresivní 
agendy. Program InvestEU by proto měl 
malým a středním podnikům v kulturním a 
tvůrčím odvětví usnadňovat přístup 
k financování pouze v případě, že tyto 
malé a střední podniky a organizace 
podporují evropskou kulturu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, které mohou hrát důležitou úlohu 
při zajišťování udržitelného oživení, 
přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou a 
kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla výrazně 
negativní ekonomický dopad s možným 
dlouhodobým strukturálním zhoršením 
přístupu k Záručnímu nástroji pro 
kulturní a kreativní odvětví nebo ke 
komplexním finančním nástrojům pro 
tato odvětví. Nehmotná povaha aktiv v 
těchto odvětvích navíc omezuje přístup 
malých a středních podniků a organizací z 
těchto odvětví k soukromému financování, 
které je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro budování 
demokratických a soudržných společností 
v digitálním věku a jsou nedílnou součástí 
naší svrchovanosti a autonomie a 
strategické investice do audiovizuálního a 
mediálního obsahu a technologií budou 
určující pro konkurenceschopnost odvětví 
a jejich dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat vysoce kvalitní obsah 
širokému publiku napříč hranicemi států, 
který respektuje zásady pluralismu a 
svobody projevu.
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Pozměňovací návrh 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států. Zvýšení možností 
financování z EU by mělo provázet 
vypracování politiky hospodářské soutěže, 
která zajistí, aby velké mezinárodní 
digitální platformy, které měly prospěch z 
koronavirové pandemie, při stanovení 
licenčních podmínek nediskriminovaly 
evropský obsah a menší nezávislé 
subjekty.
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Pozměňovací návrh 68
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Dopad na kulturní a 
kreativní odvětví byl ještě závažnější v 
méně rozvinutých zemích a regionech, 
které proto vyžadují větší podporu na 
úrovni EU. Program InvestEU by měl 
malým a středním podnikům a organizacím 
v kulturním a kreativním odvětví nadále 
usnadňovat přístup k financování. Kulturní 
a kreativní, audiovizuální a mediální 
odvětví mají zásadní význam pro naši 
kulturní rozmanitost a pro demokracii v 
digitálním věku a jsou nedílnou součástí 
naší svrchovanosti a autonomie a 
strategické investice do audiovizuálního a 
mediálního obsahu a technologií budou 
určující pro dlouhodobou schopnost 
vytvářet a distribuovat obsah širokému 
publiku napříč hranicemi států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví a jejich pracovníky výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování a zachovat a chránit jejich 
zaměstnance. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají – i 
díky specifičnosti svých pracovníků – 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví a jejich pracovníky výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování a zachovat a chránit jejich 
zaměstnance. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená na 
začátku krize COVID-19 se však nadále 
rozvíjejí a mají na tato odvětví výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
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Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Omezení sociálních kontaktů a pořádání 
akcí zavedená během krize COVID-19 
však měla na tato odvětví výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 

(6) Kulturní a kreativní odvětví se 
rychle rozrůstají a jsou důležité pro unijní 
hospodářství, přičemž vytvářejí dvojí 
hospodářskou a kulturní hodnotu 
odvozenou z duševního vlastnictví a z 
kreativity jednotlivců. Omezení sociálních 
kontaktů zavedená během krize COVID-19 
však měla na tato odvětví výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
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odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a strategické investice do 
audiovizuálního a mediálního obsahu a 
technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Fond InvestEU stimuloval 
udržitelný a inkluzivní růst, investice a 
zaměstnanost, a přispěl tak k většímu 
blahobytu, spravedlivějšímu rozložení 
příjmů a k větší hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v Unii, měl by 
podporovat investice do hmotných i 
nehmotných aktiv, včetně kulturního 
dědictví. Projekty financované z Fondu 
InvestEU by měly splňovat 
environmentální a sociální standardy Unie, 
včetně standardů týkajících se pracovních 
práv. Intervence Fondu InvestEU by měly 
doplňovat unijní podporu poskytovanou 
prostřednictvím grantů.

(7) Aby Fond InvestEU stimuloval 
udržitelný a inkluzivní růst, investice a 
zaměstnanost, a přispěl tak k většímu 
blahobytu, spravedlivějšímu rozložení 
příjmů a k větší hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v Unii, měl by 
podporovat investice do hmotných i 
nehmotných aktiv, včetně kulturního 
dědictví a rovnosti žen a mužů. Podle 
studie institutu EIGE z roku 2017 by 
zlepšení rovnosti žen a mužů vytvořilo do 
roku 2050 až 10,5 milionu dalších 
pracovních míst a míra zaměstnanosti v 
EU by dosáhla téměř 80 %. Projekty 
financované z Fondu InvestEU by proto 
měly splňovat environmentální a sociální 
standardy Unie, včetně standardů 
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týkajících se pracovních práv, a posílení 
rovnosti žen a mužů. Intervence Fondu 
InvestEU by měly doplňovat unijní 
podporu poskytovanou prostřednictvím 
grantů.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Fond InvestEU stimuloval 
udržitelný a inkluzivní růst, investice a 
zaměstnanost, a přispěl tak k většímu 
blahobytu, spravedlivějšímu rozložení 
příjmů a k větší hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v Unii, měl by 
podporovat investice do hmotných i 
nehmotných aktiv, včetně kulturního 
dědictví. Projekty financované z Fondu 
InvestEU by měly splňovat 
environmentální a sociální standardy Unie, 
včetně standardů týkajících se pracovních 
práv. Intervence Fondu InvestEU by měly 
doplňovat unijní podporu poskytovanou 
prostřednictvím grantů.

(7) Aby Fond InvestEU stimuloval 
udržitelný a inkluzivní růst, investice a 
zaměstnanost, a přispěl tak k většímu 
blahobytu, spravedlivějšímu rozložení 
příjmů a k větší hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v Unii, měl by 
podporovat investice do hmotných i 
nehmotných aktiv, včetně kulturního 
dědictví. Projekty financované z Fondu 
InvestEU by měly splňovat 
environmentální a sociální standardy Unie, 
včetně standardů týkajících se pracovních 
práv, včetně práv sezónních a vyslaných 
pracovníků. Intervence Fondu InvestEU by 
měly doplňovat unijní podporu 
poskytovanou prostřednictvím grantů.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby Fond InvestEU stimuloval 
udržitelný a inkluzivní růst, investice a 

(7) Aby Fond InvestEU stimuloval 
udržitelný a inkluzivní růst, investice a 
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zaměstnanost, a přispěl tak k většímu 
blahobytu, spravedlivějšímu rozložení 
příjmů a k větší hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v Unii, měl by 
podporovat investice do hmotných i 
nehmotných aktiv, včetně kulturního 
dědictví. Projekty financované z Fondu 
InvestEU by měly splňovat 
environmentální a sociální standardy Unie, 
včetně standardů týkajících se pracovních 
práv. Intervence Fondu InvestEU by měly 
doplňovat unijní podporu poskytovanou 
prostřednictvím grantů.

zaměstnanost, a přispěl tak k většímu 
blahobytu, spravedlivějšímu rozložení 
příjmů a k větší hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v Unii, měl by 
podporovat investice do hmotných i 
nehmotných aktiv, včetně evropského 
kulturního dědictví. Projekty financované z 
Fondu InvestEU by měly splňovat 
environmentální a sociální standardy Unie, 
včetně standardů týkajících se pracovních 
práv. Intervence Fondu InvestEU by měly 
doplňovat unijní podporu poskytovanou 
prostřednictvím grantů.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 
rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování 
rizika katastrof na období 2015–2030. K 
dosažení těchto cílů i těch, které jsou 
stanoveny v environmentální politice 
Unie, je třeba, aby se zásadně 
zintenzivnila opatření zabývající se 
udržitelným rozvojem. Proto je třeba 
věnovat zásadám udržitelného rozvoje v 
koncepci Fondu InvestEU prvořadou 
pozornost.

vypouští se

_________________
24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 
rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof na období 2015–2030. K dosažení 
těchto cílů i těch, které jsou stanoveny v 
environmentální politice Unie, je třeba, aby 
se zásadně zintenzivnila opatření 
zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 
je třeba věnovat zásadám udržitelného 
rozvoje v koncepci Fondu InvestEU 
prvořadou pozornost.

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 
rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof na období 2015–2030. K dosažení 
těchto cílů i těch, které jsou stanoveny v 
environmentální politice Unie, je třeba, aby 
se zásadně zintenzivnila opatření 
zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 
je třeba věnovat zásadám udržitelného 
rozvoje, environmentální udržitelnosti 
podle taxonomie EU a zásadě „vážně 
nepoškozovat“, klimatické neutralitě a 
nákladům na nečinnost v koncepci Fondu 
InvestEU prvořadou pozornost.

_________________ _________________
24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 
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rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof na období 2015–2030. K dosažení 
těchto cílů i těch, které jsou stanoveny v 
environmentální politice Unie, je třeba, aby 
se zásadně zintenzivnila opatření 
zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 
je třeba věnovat zásadám udržitelného 
rozvoje v koncepci Fondu InvestEU 
prvořadou pozornost.

rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof na období 2015–2030. K dosažení 
těchto cílů i těch, které jsou stanoveny v 
environmentální politice Unie, jako např. 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2030, je třeba, aby se zásadně 
zintenzivnila opatření zabývající se 
udržitelným rozvojem, přičemž dotace, 
které jsou škodlivé pro životní prostředí, 
musejí být zrušeny. Proto je třeba věnovat 
zásadám udržitelného rozvoje v koncepci 
Fondu InvestEU prvořadou pozornost.

_________________ _________________
24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 
rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof na období 2015–2030. K dosažení 
těchto cílů i těch, které jsou stanoveny v 
environmentální politice Unie, je třeba, aby 
se zásadně zintenzivnila opatření 
zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 
je třeba věnovat zásadám udržitelného 
rozvoje v koncepci Fondu InvestEU 
prvořadou pozornost.

(8) Unie schválila cíle stanovené v 
Agendě OSN pro udržitelný rozvoj 2030 
(Agenda 2030), její cíle udržitelného 
rozvoje a Pařížskou dohodu přijatou v 
rámci Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (dále 
jen „Pařížská dohoda o změně klimatu“)24 
a také sendajský rámec pro snižování rizika 
katastrof na období 2015–2030. K dosažení 
těchto cílů i těch, které jsou stanoveny v 
politice v oblasti klimatu a v 
environmentální politice Unie a v 
prioritách Zelené dohody pro Evropu, je 
třeba, aby se zásadně zintenzivnila opatření 
zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 
je třeba věnovat zásadám udržitelného 
rozvoje a udržitelných financí v koncepci 
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Fondu InvestEU prvořadou pozornost.

_________________ _________________
24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu. Operace podporované z 
Programu InvestEU by se proto měly v 
příslušných případech řídit kritérii 
stanovenými v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 
18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic, včetně 
zásady „vážně nepoškozovat“.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu. Řešení tohoto problému bude 
vyžadovat zvláštní opatření v zemích EU 
se slabším systémem financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic, s dopadem na 
reálnou ekonomiku a prostřednictvím 
podpory vytváření nových pracovních 
míst, v souladu s cíli stanovenými ve 
sdělení Komise ze dne 8. března 2018 
nazvaného „Akční plán: Financování 
udržitelného růstu“ a ve sdělení Komise ze 
dne 14. ledna 2020 o investičním plánu 
Zelené dohody pro Evropu. Financování 
udržitelného růstu“ a ve sdělení Komise ze 
dne 14. ledna 2020 o investičním plánu 
Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat a 
umožňovat přesměrování soukromého 
kapitálu do environmentálně a sociálně 
udržitelných investic a činnosti v souladu s 
cíli stanovenými ve sdělení Komise ze dne 
8. března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. 
Očekává se, že 30 % celkového finančního 
krytí Programu InvestEU bude 
vynaloženo na akce v rámci tohoto 
programu, které přispějí k dosažení cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a 
provádění Programu InvestEU a 
přehodnocovány v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů.

(10) Vzhledem k závažnosti dopadu 
vnitrostátních a regionálních opatření na 
omezení volného pohybu osob na 
ekonomiky členských států by mělo být 
provádění Pařížské dohody o změně 
klimatu odloženo alespoň do doby, než se 
hospodářství plně zotaví z krize COVID-
19.
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Or. en

Pozměňovací návrh 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu, včetně 
akcí a opatření, které zmírňují dopad na 
pracovníky a chrání ty, které nepříznivě 
postihla transformace výrobních zařízení. 
Očekává se, že 30 % celkového finančního 
krytí Programu InvestEU bude vynaloženo 
na akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
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Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. 
Očekává se, že 30 % celkového finančního 
krytí Programu InvestEU bude 
vynaloženo na akce v rámci tohoto 
programu, které přispějí k dosažení cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
Programu InvestEU a přehodnocovány 
v rámci příslušných hodnocení 
a přezkumů.

Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu, jež bude 
podřízeno prioritě, kterou je obnova 
evropských hospodářství, podniků a 
tvorba zaměstnání. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
Programu InvestEU a přehodnocovány 
v rámci příslušných hodnocení 
a přezkumů.

Or. es

Odůvodnění

Pozměňovací návrh se uplatní na celé znění. V důsledku stanovení investičních priorit se 
může stát, že mohou zůstat opomenuty návrhy, které mají větší schopnost vytvářet 
střednědobou a inovativnější návratnost.

Pozměňovací návrh 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Zelenou dohodu pro 
Evropu, Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat alespoň 40 % výdajů z 
rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že alespoň 50 % 
celkového finančního krytí Programu 
InvestEU bude vynaloženo na akce v rámci 
tohoto programu, které přispějí k dosažení 
cílů v oblasti klimatu. Začleňování cílů v 
oblasti klimatu je nezbytným postupem 
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příslušných hodnocení a přezkumů. pro sledování výdajů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat alespoň 50 % výdajů z 
rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti 
klimatu a životního prostředí. Očekává se, 
že alespoň 80 % celkového finančního 
krytí Programu InvestEU bude vynaloženo 
na akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Clotilde Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že akce v rámci Programu InvestEU 
budou v souladu s cíli v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat alespoň 30 % výdajů z 
rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že 40 % celkového 
finančního krytí Programu InvestEU bude 
vynaloženo na akce v rámci tohoto 
programu, které přispějí k dosažení cílů v 
oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
Programu InvestEU a přehodnocovány 
v rámci příslušných hodnocení 
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a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 30 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že alespoň 40 % celkového finančního 
krytí Programu InvestEU bude vynaloženo 
na akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
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zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 40 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 60 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních 
dimenzí cílů udržitelného rozvoje.

vypouští se

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq



PE657.232v01-00 60/363 AM\1212517CS.docx

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje. Zejména by měl 
řešit sociální rizika uvedená v Agendě 
OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a s 
přihlédnutím k názoru evropských 
sociálních partnerů vytvořit rámec pro 
hodnocení dopadu na hospodářský 
blahobyt, kvalitu zaměstnanosti, boj proti 
zranitelnosti práce a na účinnost 
kolektivního vyjednávání.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
cíle klimatické neutrality do roku 2030 a 
nejpozději do roku 2050 bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu a udržitelnosti, který 
vyvine Komise na základě 
harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti 
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rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

a účetnictví v oblasti přírodního kapitálu 
ve spolupráci s vědeckou a akademickou 
obcí a potenciálními prováděcími partnery, 
přičemž se vhodně využijí kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic25] pro 
určení toho, zda je určitá hospodářská 
činnost environmentálně udržitelná. 
Program InvestEU by měl rovněž přispívat 
k plnění ostatních dimenzí cílů 
udržitelného rozvoje.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje. Zvláštní 
pozornost a podpora bude věnována 
zemím, které mají potíže s dosažením cílů 
v oblasti klimatu.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který v souladu s 
harmonizovanou metodikou 
mezinárodních rozvojových bank pro 
určování opatření v oblasti klimatu1a 
vyvine Komise ve spolupráci s 
potenciálními prováděcími partnery, 
přičemž se vhodně využijí kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic25] pro 
určení toho, zda je určitá hospodářská 
činnost environmentálně udržitelná. 
Program InvestEU by měl rovněž přispívat 
k plnění ostatních dimenzí cílů 
udržitelného rozvoje.

_________________ _________________
1a Společná zpráva o financování opatření 
mezinárodních rozvojových bank v oblasti 
klimatu za rok 2019, ERDB, EIB, ADB, 
AIIB, skupina IDB, ISDB, skupina WB

25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení (11) Přínos Fondu InvestEU k 
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klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

začleňování změny klimatu, a tím i k 
dosažení krátkodobých a dlouhodobých 
cílů Unie v oblasti životního prostředí, 
klimatu a energetiky a zastřešujícího cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 bude 
sledován prostřednictvím revidovaného a 
spolehlivého unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v nařízení (EU) 2020 
/852 (nařízení o taxonomii) pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná. Program 
InvestEU by měl rovněž přispívat k plnění 
ostatních dimenzí cílů udržitelného 
rozvoje.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje, jako např. k 
rovnosti žen a mužů.
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_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha 
unijních politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. 
Ochrana životního prostředí a 
předcházení souvisejícím rizikům a jejich 
řízení by měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. Nejvíce 
znečišťujícími zeměmi jsou třetí země. 
Proto by environmentální cíle EU měly 
být omezeny a podmíněny pokrokem v 
nejvíce znečišťujících zemích.
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a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně 
ovzduší, vody, půdy a biologické 
rozmanitosti.
_________________
26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
měly být začleněny do přípravy a 

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů, kritéria taxonomie 
EU a zásada „vážně nepoškozovat“ měly 
být dodržovány v rámci všech operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
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provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 
a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by měla sledovat 
dopad svých činností souvisejících 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik a účetnictví v oblasti přírodního 
kapitálu, analýzy životního cyklu a 
harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti, 
jakož i metodik vypracovaných v rámci 
jiných programů Unie pro klima, 
biologickou rozmanitost a řízení znečištění 
ovzduší, čímž by se umožnilo posuzování 
individuálních i společných dopadů 
investic na klíčové složky přírodního 
kapitálu, včetně ovzduší, vody, půdy 
a biologické rozmanitosti.

_________________ _________________
26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
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deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 
a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. InvestEU by měl plně 
přispívat k cíli stanovenému ve strategii 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030, tj. k mobilizaci nejméně 20 
miliard EUR ročně pro přírodu, a tyto 
investice sledovat pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 
a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

_________________ _________________
26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).
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Or. en

Pozměňovací návrh 104
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 
a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity, odlesňování a neúspěchy 
v oblasti zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení, stejně 
jako trestné činnosti proti životnímu 
prostředí, jako je nezákonná těžba dřeva, 
by měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 
znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 
a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
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vody, půdy a biologické rozmanitosti. i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

_________________ _________________
26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. Unie by rovněž měla 
sledovat své výdaje související 
s biologickou rozmanitostí a omezováním 

(12) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy, vnitrozemských vod a oceánů, 
mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 
biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a předcházení 
souvisejícím rizikům a jejich řízení by 
měly být začleněny do přípravy, 
hodnocení a provádění investic. Unie by 
rovněž měla sledovat své výdaje 
související s biologickou rozmanitostí 
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znečištění ovzduší, aby splnila povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti26 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228427. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikami 
vypracovanými v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost 
a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních 
i společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

a omezováním znečištění ovzduší, aby 
splnila povinnosti týkající se podávání 
zpráv v rámci Úmluvy o biologické 
rozmanitosti26 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/228427. 
Investice přidělené na cíle environmentální 
udržitelnosti by proto měly být sledovány 
pomocí společných metodik, jež jsou 
v souladu s metodikami vypracovanými 
v rámci jiných programů Unie pro klima, 
biologickou rozmanitost a řízení znečištění 
ovzduší, čímž by se umožnilo posuzování 
individuálních i společných dopadů 
investic na klíčové složky přírodního 
kapitálu, včetně ovzduší, vody, půdy 
a biologické rozmanitosti.

_________________ _________________
26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

27 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 
2016 o snížení národních emisí některých 
látek znečišťujících ovzduší, o změně 
směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad, včetně rovnosti žen a 
mužů, segregace na trhu práce, rovných 
příležitostí a rovného zacházení v práci. 
Investiční projekty s takovým dopadem by 
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spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

měly podléhat prověření udržitelnosti v 
souladu s pokyny, které by měla 
vypracovat Komise v úzké spolupráci s 
potenciálními prováděcími partnery v 
rámci Programu InvestEU. Tyto pokyny by 
měly využít kritéria stanovená v [nařízení o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná, a měly by být v souladu s 
pokyny vypracovanými pro jiné programy 
Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu a jiných 
environmentálních cílů a které nesplňují 
kritéria vymezená taxonomií EU a 
zásadou „vážně nepoškozovat“, zejména 
činnosti související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním, 
dopravou nebo spalováním fosilních paliv, 
by neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé. Změna klimatu a 
znehodnocování životního prostředí mají 
nepřiměřený dopad na ženy, ženy jsou 
však nedostatečně zastoupeny v 
rozhodování o politikách v oblasti 
zmírňování změny klimatu. Musíme 
zajistit, aby ženy a další zranitelné skupiny 
byly zahrnuty do všech úrovní 
rozhodování na vnitrostátní úrovni i na 
úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální či sociální 
dopad. Investiční projekty s takovým 
dopadem by měly podléhat prověření 
udržitelnosti v souladu s pokyny, které by 
měla vypracovat Komise v úzké spolupráci 
s potenciálními prováděcími partnery v 
rámci Programu InvestEU. Tyto pokyny by 
měly vhodně využít kritéria stanovená v 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic] pro určení toho, zda 
je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži. Pokud prováděcí partner dospěje k 
závěru, že prověření udržitelnosti není 
třeba provést, měl by důvody sdělit 
investičnímu výboru zřízenému pro Fond 
InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU tak, 
aby se zabránilo jakémukoli významnému 
poškození životního prostředí. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, zda dodržuje 
zásadu „vážně nepoškozovat“ a minimální 
záruky stanovené v tomto nařízení a zda je 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí, by neměly být pro 
podporu v rámci tohoto nařízení způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro 
určení toho, zda je určitá hospodářská 
činnost environmentálně udržitelná, a měly 
by být v souladu s pokyny vypracovanými 
pro jiné programy Unie. V souladu se 
zásadou proporcionality by takové pokyny 
měly obsahovat přiměřená ustanovení, aby 
se zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

(13) Všechny investiční projekty, které 
čerpají podporu Unie podle tohoto 
nařízení, mimo jiné v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovil 
jejich environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty by měly 
podléhat prověření udržitelnosti v souladu 
s pokyny, které by měla vypracovat 
Komise v úzké spolupráci s potenciálními 
prováděcími partnery v rámci Programu 
InvestEU. Tyto pokyny by měly vhodně 
využít kritéria stanovená v nařízení o 
taxonomii pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná a splňuje minimální sociální 
ochranná opatření, a měly by být v 
souladu s pokyny vypracovanými pro jiné 
programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není v případě 
konkrétního projektu třeba provést, na 
základě toho, že nemá žádný dopad na 
životní prostředí ani na společnost, měl by 
důvody sdělit investičnímu výboru 
zřízenému pro Fond InvestEU. Operace a 
činnosti, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí a nejsou ve smyslu 
nařízení o taxonomii považovány za 
udržitelné, by neměly být pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] a kritéria 
pro sociální dopady evropského pilíře 
sociálních práv pro určení toho, zda je 
určitá hospodářská činnost 
environmentálně a sociálně udržitelná, a 
měly by být v souladu s pokyny 
vypracovanými pro jiné programy Unie. 
V souladu se zásadou proporcionality by 
takové pokyny měly obsahovat přiměřená 
ustanovení, aby se zabránilo nepřiměřené 
administrativní zátěži, a z prověření 
udržitelnosti by měly být vyloučeny malé 
projekty do určité velikosti, která se 
vymezí v pokynech. Pokud prováděcí 
partner dospěje k závěru, že prověření 
udržitelnosti není třeba provést, měl by 
důvody sdělit investičnímu výboru 
zřízenému pro Fond InvestEU. Operace, 
které nejsou slučitelné s dosažením cílů v 
oblasti klimatu, by neměly být pro podporu 
v rámci tohoto nařízení způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly využít kritéria stanovená v 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic] pro určení toho, zda 
je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. Pokud prováděcí 
partner dospěje k závěru, že prověření 
udržitelnosti není třeba provést, měl by 
důvody sdělit investičnímu výboru 
zřízenému pro Fond InvestEU. Operace, 
které nejsou slučitelné s dosažením cílů v 
oblasti klimatu a jiných 
environmentálních cílů a které nesplňují 
kritéria vymezená taxonomií EU a 
zásadou „vážně nepoškozovat“, zejména 
činnosti související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním, 
dopravou a spalováním fosilních paliv, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do (14) Nízká míra investic do 
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infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci při současném respektování 
zásady „vážně nepoškozovat“ a 
minimálních záruk v souladu s nařízením 
(EU) 2020/852 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic. Vytváří 
také riziko konsolidace nerovnováh a má 
dlouhodobý dopad na rozvoj regionů. Pro 
splnění cílů Unie týkajících se 
udržitelnosti, včetně závazků Unie ve 
vztahu k cílům udržitelného rozvoje, a 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030 a cílů a záměrů stanovených ve 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 mají zásadní 
význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných zdrojů energie s nulovými 
emisemi skleníkových plynů, do 
environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a 
které vyžadují nejvíce dodatečných 
investic, aby mohly být splněny cíle Unie v 
oblasti udržitelnosti, jako je energetická 
účinnost, a za účelem dosažení cílů a 
záměrů Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí. Pro maximalizaci dopadů a 
přidané hodnoty unijní finanční podpory je 
vhodné podporovat zjednodušený 
investiční proces odolný vůči změně 
klimatu, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
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zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Clotilde Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci, stejně jako odolnost vůči 
otřesům, kterým země EU trpí v důsledku 
přírodních katastrof. Chybějící dopravní 
infrastruktura v některých oblastech 
představovala obzvláště nepříznivý faktor 
při poskytování naléhavé pomoci a zásob 
v souvislosti s pandemií COVID-19. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh a nerovnosti a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
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InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
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konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj. Komise by 
měla předložit srovnávací zprávu o 
různých vnitrostátních právních 
předpisech, které obsahují zbytečné 
překážky a byrokratickou zátěž, a 
navrhnout doporučení pro reformy, které 
by mohly pomoci zlepšit míru investic 
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členských států do infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, klimatickou neutralitu, 
konkurenceschopnost a konvergenci. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh a má dlouhodobý dopad na 
rozvoj regionů. Pro splnění cílů Unie 
týkajících se udržitelnosti, včetně závazků 
Unie ve vztahu k cílům udržitelného 
rozvoje, a energetických a klimatických 
cílů do roku 2030 mají zásadní význam 
výrazné investice do unijní infrastruktury, 
zejména do propojení a energetické 
účinnosti a vytvoření jednotného 
evropského dopravního prostoru. V 
souvislosti s tím by se podpora z Fondu 
InvestEU měla zaměřovat na investice do 
dopravy, energetiky včetně energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a 
jiných bezpečných a udržitelných zdrojů 
energie s nulovými emisemi, do 
environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
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Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k hrozbám pro životní prostředí, 
bezpečnost a zabezpečení by se investiční 
projekty podporované Unií neměly 
zaměřovat na činnosti, které významně 
poškozují životní prostředí, a 
environmentální cíle stanovené v 
taxonomii EU měly by zahrnovat opatření 
pro zajištění odolnosti infrastruktury a 
odolnosti vůči změně klimatu, včetně 
údržby a bezpečnosti infrastruktury, a měly 
by zohledňovat zásady ochrany občanů na 
veřejných prostranstvích a zásadu 
předběžné opatrnosti v oblasti životního 
prostředí. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
vzestupnou konvergenci životních 
podmínek v Evropě. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
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jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru a spravedlivějšího a inkluzivního 
trhu práce. V souvislosti s tím by se 
podpora z Fondu InvestEU měla zaměřovat 
na investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury, i do lidí 
a kvalitních pracovních míst na 
spravedlivějších a inkluzivních trzích 
práce. Program InvestEU by se měl 
přednostně zaměřovat na oblasti, které jsou 
podinvestovány a v nichž je zapotřebí více 
investic. Pro maximalizaci dopadů a 
přidané hodnoty unijní finanční podpory je 
vhodné podporovat zjednodušený 
investiční proces, který umožní 
zviditelnění rezervy projektů a 
maximalizuje synergie mezi příslušnými 
programy Unie v oblastech, jako je 
doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům Pařížské 
dohody, cílům udržitelného rozvoje, a 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030 obsažených v Zelené dohodě pro 
Evropu mají zásadní význam výrazné 
investice do unijní infrastruktury, zejména 
do propojení a energetické účinnosti a 
vytvoření jednotného evropského 
dopravního prostoru. V souvislosti s tím by 
se podpora z Fondu InvestEU měla 
zaměřovat na investice do dopravy, 
energetiky včetně energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie a jiných 
bezpečných a udržitelných nízkoemisních 
zdrojů energie, při současném stanovení 
cíle řešení energetické chudoby, do 
environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, čistá energie a 
digitalizace. Vzhledem k bezpečnostním 
hrozbám by investiční projekty 
podporované Unií měly zahrnovat opatření 
pro zajištění odolnosti infrastruktury, 
včetně údržby a bezpečnosti infrastruktury, 
a měly by zohledňovat zásady ochrany 
občanů na veřejných prostranstvích. Zde 
by se měly doplňovat s působením 
ostatních unijních fondů, které poskytují 
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fond pro regionální rozvoj. podporu pro bezpečnostní komponenty 
investic do veřejných prostranství, 
dopravy, energetiky a dalších klíčových 
infrastruktur, jako je Evropský fond pro 
regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
způsobená pravidly fiskální politiky EU, 
která omezují investiční výdaje pokryté 
dluhovým financováním, oslabila 
schopnost Unie podporovat udržitelný růst, 
konkurenceschopnost a konvergenci. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh a má dlouhodobý dopad na 
rozvoj regionů. Pro splnění cílů Unie 
týkajících se udržitelnosti, včetně závazků 
Unie ve vztahu k cílům udržitelného 
rozvoje, a energetických a klimatických 
cílů do roku 2030 mají zásadní význam 
výrazné investice do unijní infrastruktury, 
zejména do propojení a energetické 
účinnosti a vytvoření jednotného 
evropského dopravního prostoru. V 
souvislosti s tím by se podpora z Fondu 
InvestEU měla zaměřovat na investice do 
dopravy, energetiky včetně energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a 
jiných bezpečných a udržitelných 
nízkoemisních zdrojů energie, do 
environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
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proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost účastníků vnitřního 
trhu podporovat udržitelný růst a 
upozornila na to, že je třeba soustředit 
větší pozornost na konkurenceschopnost a 
konvergenci Unie. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
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prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány na 
vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do (14) Nízká míra investic do hmotných i 
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infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

nehmotných aktiv a infrastruktury v Unii 
během finanční krize a poté opět během 
krize COVID-19 oslabila schopnost Unie 
podporovat udržitelný růst, 
konkurenceschopnost a konvergenci. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh v rámci členských států i mezi 
nimi a má dlouhodobý dopad na rozvoj 
regionů. Pro splnění cílů Unie týkajících se 
udržitelnosti, včetně závazků Unie ve 
vztahu k cílům udržitelného rozvoje, a 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030 mají zásadní význam výrazné 
investice do unijní infrastruktury, zejména 
do propojení a energetické účinnosti a 
vytvoření jednotného evropského 
dopravního prostoru. V souvislosti s tím by 
se podpora z Fondu InvestEU měla 
zaměřovat na investice do dopravy, 
energetiky včetně energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie a jiných 
bezpečných a udržitelných nízkoemisních 
zdrojů energie, do environmentální 
infrastruktury a infrastruktury související s 
klimatem a do námořní a digitální 
infrastruktury. Program InvestEU by se 
měl přednostně zaměřovat na oblasti, které 
jsou podinvestovány a v nichž je zapotřebí 
více investic. Pro maximalizaci dopadů a 
přidané hodnoty unijní finanční podpory je 
vhodné podporovat zjednodušený 
investiční proces, který umožní 
zviditelnění rezervy projektů a 
maximalizuje synergie mezi příslušnými 
programy Unie v oblastech, jako je 
doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
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fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v členských státech během 
finanční krize a poté opět během krize 
COVID-19 oslabila schopnost některých 
členských států podporovat udržitelný růst, 
konkurenceschopnost a konvergenci. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh a má dlouhodobý dopad na 
rozvoj regionů. Pro splnění cílů týkajících 
se udržitelnosti mají zásadní význam 
výrazné investice do unijní infrastruktury, 
zejména do propojení a energetické 
účinnosti a vytvoření jednotného 
evropského dopravního prostoru. V 
souvislosti s tím by se podpora z Fondu 
InvestEU měla zaměřovat na investice do 
dopravy, energetiky včetně energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a 
jiných bezpečných a udržitelných 
nízkoemisních zdrojů energie, do 
environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány, ale 
mají vysokou očekávanou návratnost 
investic. Pro maximalizaci dopadů a 
přidané hodnoty unijní finanční podpory je 
vhodné podporovat zjednodušený 
investiční proces, který umožní 
zviditelnění rezervy projektů a 
maximalizuje synergie mezi příslušnými 
programy Unie v oblastech, jako je 
doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
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Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabuje schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
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infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V relevantních případech by měl 
Program InvestEU přispívat k cílům 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/200128 a nařízení o správě29 a 
při rozhodování o investicích by měl 
podporovat energetickou účinnost.

(15) Program InvestEU by měl přispívat 
k cílům směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/200128 a nařízení o 
správě29 a při rozhodování o investicích by 
měl podporovat energetickou účinnost a 
řešit energetickou chudobu.

_________________ _________________
28 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
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obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V relevantních případech by měl 
Program InvestEU přispívat k cílům 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/200128 a nařízení o správě29 a 
při rozhodování o investicích by měl 
podporovat energetickou účinnost.

(15) Program InvestEU by měl přispívat 
k cílům směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/200128 a nařízení o 
správě29 a při rozhodování o investicích by 
měl podporovat energetickou účinnost.

_________________ _________________
28 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

28 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
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98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Skutečná multimodalita představuje 
příležitost k vytvoření efektivní dopravní 
sítě šetrné k životnímu prostředí, která 
maximálně využívá potenciálu všech 
dopravních prostředků a vytváří mezi nimi 
synergii. Program InvestEU by měl 
podporovat investice do multimodálních 
dopravních uzlů, které jsou i přes svůj 
velký ekonomický potenciál a hospodářské 
opodstatnění spojeny s velkým rizikem pro 
soukromé investory. Měl by rovněž 
přispívat k rozvoji a zavádění 
inteligentních dopravních systémů (ITS). 
Program InvestEU by měl přispět k 
zintenzivnění úsilí zaměřeného na 
vytvoření a uplatňování technologií, které 
pomáhají zvýšit bezpečnost vozidel a 
silniční infrastruktury.

(16) Skutečná multimodalita představuje 
příležitost k vytvoření efektivní dopravní 
sítě šetrné k životnímu prostředí, která 
maximálně využívá potenciálu všech 
dopravních prostředků a vytváří mezi nimi 
synergii. Program InvestEU by měl 
podporovat investice do multimodálních 
dopravních uzlů, zejména v méně 
rozvinutých regionech, které jsou špatně 
napojeny na síť TEN-T, které jsou i přes 
svůj velký ekonomický potenciál a 
hospodářské opodstatnění spojeny s 
velkým rizikem pro soukromé investory. 
Měl by rovněž přispívat k rozvoji a 
zavádění inteligentních dopravních 
systémů (ITS). Program InvestEU by měl 
přispět k zintenzivnění úsilí zaměřeného na 
vytvoření a uplatňování technologií, které 
pomáhají zvýšit bezpečnost vozidel a 
silniční infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Skutečná multimodalita představuje 
příležitost k vytvoření efektivní dopravní 
sítě šetrné k životnímu prostředí, která 
maximálně využívá potenciálu všech 
dopravních prostředků a vytváří mezi nimi 
synergii. Program InvestEU by měl 
podporovat investice do multimodálních 
dopravních uzlů, které jsou i přes svůj 
velký ekonomický potenciál a hospodářské 
opodstatnění spojeny s velkým rizikem pro 
soukromé investory. Měl by rovněž 
přispívat k rozvoji a zavádění 
inteligentních dopravních systémů (ITS). 
Program InvestEU by měl přispět k 
zintenzivnění úsilí zaměřeného na 
vytvoření a uplatňování technologií, které 
pomáhají zvýšit bezpečnost vozidel a 
silniční infrastruktury.

(16) Skutečná multimodalita představuje 
příležitost k vytvoření efektivní dopravní 
sítě šetrné k životnímu prostředí, která 
maximálně využívá potenciálu všech 
dopravních prostředků a vytváří mezi nimi 
synergii. Program InvestEU by měl 
podporovat investice do multimodálních 
dopravních uzlů, které jsou i přes svůj 
velký ekonomický potenciál a hospodářské 
opodstatnění spojeny s velkým rizikem pro 
soukromé investory. Měl by rovněž 
přispívat k rozvoji a zavádění 
inteligentních dopravních systémů (ITS). 
Program InvestEU by měl přispět k 
zintenzivnění úsilí zaměřeného na 
vytvoření a uplatňování technologií, které 
pomáhají zvýšit bezpečnost vozidel a 
silniční infrastruktury a zvýšit 
zaměstnanost a zlepšit pracovní podmínky 
v tomto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Skutečná multimodalita představuje 
příležitost k vytvoření efektivní dopravní 
sítě šetrné k životnímu prostředí, která 
maximálně využívá potenciálu všech 
dopravních prostředků a vytváří mezi nimi 
synergii. Program InvestEU by měl 
podporovat investice do multimodálních 
dopravních uzlů, které jsou i přes svůj 
velký ekonomický potenciál a hospodářské 
opodstatnění spojeny s velkým rizikem pro 
soukromé investory. Měl by rovněž 
přispívat k rozvoji a zavádění 

(16) Skutečná multimodalita představuje 
příležitost k vytvoření efektivní dopravní 
sítě šetrné k životnímu prostředí, která 
maximálně využívá potenciálu všech 
dopravních prostředků a vytváří mezi nimi 
synergii. Program InvestEU by měl 
podporovat investice do multimodálních 
dopravních uzlů, které jsou i přes svůj 
velký ekonomický potenciál a hospodářské 
opodstatnění spojeny s velkým rizikem pro 
soukromé investory. Měl by rovněž 
přispívat k rozvoji a zavádění 
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inteligentních dopravních systémů (ITS). 
Program InvestEU by měl přispět k 
zintenzivnění úsilí zaměřeného na 
vytvoření a uplatňování technologií, které 
pomáhají zvýšit bezpečnost vozidel a 
silniční infrastruktury.

inteligentních dopravních systémů (ITS). 
Program InvestEU by měl přispět k 
zintenzivnění úsilí zaměřeného na 
vytvoření a uplatňování technologií, které 
pomáhají zvýšit bezpečnost vozidel a 
silniční infrastruktury, zaměstnanost a 
zlepšit pracovní podmínky v tomto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Program InvestEU by měl přispívat 
k politikám Unie týkajícím se moří a 
oceánů prostřednictvím rozvoje projektů a 
podniků v oblasti modré ekonomiky a 
prostřednictvím finančních zásad 
udržitelné modré ekonomiky. Může se 
jednat o opatření v oblasti námořního 
podnikání a průmyslu, inovativního a 
konkurenceschopného námořního 
průmyslu i obnovitelných mořských zdrojů 
energie a oběhového hospodářství.

(17) Program InvestEU by měl přispívat 
k politikám Unie týkajícím se moří a 
oceánů prostřednictvím rozvoje projektů a 
podniků v oblasti modré ekonomiky a 
prostřednictvím finančních zásad 
udržitelné modré ekonomiky. Může se 
jednat o opatření v oblasti námořního 
podnikání a průmyslu, inovativního a 
konkurenceschopného námořního 
průmyslu i obnovitelných mořských zdrojů 
energie a oběhového hospodářství a 
opatření ke zvýšení zaměstnanosti a 
zlepšení pracovních podmínek v tomto 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Program InvestEU by měl přispívat (17) Program InvestEU by měl přispívat 



PE657.232v01-00 96/363 AM\1212517CS.docx

CS

k politikám Unie týkajícím se moří a 
oceánů prostřednictvím rozvoje projektů a 
podniků v oblasti modré ekonomiky a 
prostřednictvím finančních zásad 
udržitelné modré ekonomiky. Může se 
jednat o opatření v oblasti námořního 
podnikání a průmyslu, inovativního a 
konkurenceschopného námořního 
průmyslu i obnovitelných mořských zdrojů 
energie a oběhového hospodářství.

k politikám Unie týkajícím se moří a 
oceánů prostřednictvím rozvoje projektů a 
podniků v oblasti modré ekonomiky a 
prostřednictvím finančních zásad 
udržitelné modré ekonomiky. Může se 
jednat o opatření v oblasti námořního 
podnikání a průmyslu, inovativního a 
konkurenceschopného námořního 
průmyslu i obnovitelných mořských zdrojů 
energie a oběhového hospodářství a 
posílení zaměstnanosti a zlepšení 
pracovních podmínek v tomto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
strategii EU pro Podunají, investiční 
příležitosti by mohly zlepšit dopravní a 
energetické propojení, životní prostředí, 
sociálně-ekonomický rozvoj a bezpečnost 
v regionu.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
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předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování. Lepší 
genderová vyváženost při financování 
začínajících podniků a inovací pomůže k 
využití lepších talentů a myšlenek. Méně 
než 1 % fondů rizikového kapitálu řídí 
ženy a podíl podnikatelek ve vedení 
začínajících podniků je výrazně nižší než 
průměr ve všech typech podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
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předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Vzhledem k tomu, že 
výzkum a inovace budou hrát klíčovou 
úlohu při upevňování odolnosti Unie vůči 
řešení budoucích výzev, měl by Fond 
InvestEU řešit stávající nedostatek investic 
do výzkumu a inovací, který poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
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průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel a podkopává úsilí Unie 
směrem k zelené a digitální transformaci. 
Fond InvestEU by měl poskytovat vhodné 
finanční produkty pro krytí různých fází 
inovačního cyklu a širokou škálu 
zúčastněných subjektů, zejména aby bylo 
možné v Unii rozšiřovat a zavádět řešení 
v komerčním měřítku tak, aby tato řešení 
byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
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krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla udržitelná a na 
světových trzích konkurenceschopná a aby 
se podpořilo přední postavení Unie v 
oblasti udržitelných technologií na světové 
úrovni v synergii s programem Horizont 
Evropa, včetně Evropské rady pro inovace. 
V tomto ohledu by jako spolehlivý základ 
pro poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 

(18) Ačkoli byla úroveň celkových 
investic v Unii před krizí COVID-19 
celkově přijatelná, investice do 
rizikovějších činností, jako jsou výzkum a 
inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
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udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenává zvláště výrazný propad, což 
má zvlášť silné důsledky pro malé rodinné 
podniky, přičemž se předpokládá, že toto 
odvětví bude vzhledem k různým 
cestovním omezením v členských státech, 
v celé EU i ve světě dále postihováno i v 
dohledné budoucnosti. Program InvestEU 
by měl přispívat k posílení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví tím, 
že bude podporovat operace prosazující 
udržitelnou, inovativní a digitální obnovu 
odvětví cestovního ruchu.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. V 
mnoha evropských regionech je cestovní 
ruch strategickým odvětvím a slouží jako 
násobitel růstu a zaměstnanosti. Program 
InvestEU by měl přispívat k posílení 
dlouhodobého oživení, 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch a posílení 
zaměstnanosti a zlepšení pracovních 
podmínek v tomto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které je většinou tvořeno malými a 
středními podniky a které v důsledku 
pandemie COVID-19 zaznamenalo zvláště 
výrazný propad, přičemž má omezené 
schopnosti transformace v souladu s cíli 
Unie v oblasti udržitelného rozvoje. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch a posílení 
zaměstnanosti a zlepšení pracovních 
podmínek v tomto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch, který podporuje 
evropské dějiny a kulturu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je naléhavě zapotřebí vyvinout 
velké úsilí v oblasti investování do 
digitální transformace, jejího posílení a 
rozdělení jejích přínosů mezi všechny 
občany a podniky Unie. Silný politický 
rámec strategie pro jednotný digitální trh 
by nyní měly doplnit investice s podobnou 
mírou ambicí, včetně investic do umělé 
inteligence v souladu s programem 
Digitální Evropa.

(20) Je naléhavě zapotřebí vyvinout 
velké úsilí v oblasti investování do 
digitální transformace, jejího posílení a 
rozdělení jejích přínosů mezi všechny 
občany a podniky Unie. Silný politický 
rámec strategie pro jednotný digitální trh 
by nyní měly doplnit investice s podobnou 
mírou ambicí, včetně investic do umělé 
inteligence v souladu s programem 
Digitální Evropa, včetně akcí a opatření, 
která zmírňují dopad na pracovníky a 
chrání ty, které nepříznivě postihla 
transformace výrobních zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je naléhavě zapotřebí vyvinout 
velké úsilí v oblasti investování do 
digitální transformace, jejího posílení a 
rozdělení jejích přínosů mezi všechny 
občany a podniky Unie. Silný politický 
rámec strategie pro jednotný digitální trh 
by nyní měly doplnit investice s podobnou 
mírou ambicí, včetně investic do umělé 
inteligence v souladu s programem 
Digitální Evropa.

(20) Je naléhavě zapotřebí vyvinout 
velké úsilí v oblasti investování do 
digitální transformace, jejího posílení a 
rozdělení jejích přínosů mezi všechny 
občany a podniky Unie. Silný politický 
rámec strategie pro jednotný digitální trh 
by nyní měly doplnit investice s podobnou 
mírou ambicí, včetně investic do umělé 
inteligence v souladu s programem 
Digitální Evropa, včetně akcí a opatření, 
která zmírňují dopad na pracovníky a 
chrání ty, které nepříznivě postihla 
transformace výrobních zařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je naléhavě zapotřebí vyvinout 
velké úsilí v oblasti investování do 
digitální transformace, jejího posílení a 
rozdělení jejích přínosů mezi všechny 
občany a podniky Unie. Silný politický 
rámec strategie pro jednotný digitální trh 
by nyní měly doplnit investice s podobnou 
mírou ambicí, včetně investic do umělé 
inteligence v souladu s programem 
Digitální Evropa.

(20) Je naléhavě zapotřebí vyvinout 
velké úsilí v oblasti investování do 
digitální transformace – přičemž náležitou 
pozornost je třeba věnovat digitální 
propasti mezi ženami a muži –, jejího 
posílení a rozdělení jejích přínosů mezi 
všechny občany a podniky Unie. Silný 
politický rámec strategie pro jednotný 
digitální trh by nyní měly doplnit investice 
s podobnou mírou ambicí, včetně investic 
do umělé inteligence v souladu s 
programem Digitální Evropa.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 
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prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 

prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 



AM\1212517CS.docx 107/363 PE657.232v01-00

CS

fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků. Dále je nutné řešit 
genderové rozdíly, neboť kreativita žen a 
jejich podnikatelský potenciál jsou 
nedostatečně využitým zdrojem růstu a 
pracovních příležitostí, který je třeba dále 
rozvíjet. Přestože ženy tvoří 52 % 
celkového evropského obyvatelstva, 
představují jen 34,4 % osob samostatně 
výdělečně činných v EU a 30 % 
podnikatelů v začínajících společnostech.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní, a proto je třeba, aby jim byl v 
rámci Programu InvestEU věnován 
zvláštní důraz. Ovšem vzhledem k tomu, 
že jsou vnímány jako vysoce rizikové a 
nemají dostatečné zajištění, čelí 
problémům v oblasti přístupu k 
financování. Další výzvy souvisí 
s potřebou malých a středních podniků a 
podniků sociální ekonomiky udržet si 
konkurenceschopnost prostřednictvím 
digitalizace, internacionalizace, 
transformace podle zásad oběhového 
hospodářství, inovací a také zvyšováním 
dovedností svých zaměstnanců. Malé a 
střední podniky byly obzvláště zasaženy 
krizí COVID-19, přičemž se uvádí, že až 
90 % malých a středních podniků v EU 
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papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

bylo ekonomicky postiženo, zejména v 
odvětví služeb, výroby, stavebnictví, 
cestovního ruchu a v kulturních a 
tvůrčích odvětvích. Malé a střední podniky 
a podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 



AM\1212517CS.docx 109/363 PE657.232v01-00

CS

primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
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značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí velkým 
problémům v přístupu k financování, 
jakož i v oblasti přístupu k financování, což 
má nepříznivý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu práce. Další 
výzvy souvisí s potřebou malých a 
středních podniků a podniků sociální 
ekonomiky udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
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které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

udržela a dále posílila schopnost těchto 
podniků vytvářet vysoce kvalitní pracovní 
místa a šířit sociální blahobyt. Toto 
nařízení rovněž doplňuje iniciativy, které 
jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. Další výzvy 
souvisí s potřebou malých a středních 
podniků a podniků sociální ekonomiky 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 

(21) Malé a střední podniky představují 
více než 99 % podniků v Unii a jejich 
ekonomická hodnota je významná a 
zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 
vnímány jako vysoce rizikové a nemají 
dostatečné zajištění, čelí problémům v 
oblasti přístupu k financování. To má 
kromě toho nepříznivý dopad na úroveň 
zaměstnanosti a kvalitu práce. Další 
výzvy souvisí s potřebou malých a 
středních podniků a podniků sociální 
ekonomiky udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
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také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 
primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 

internacionalizace, transformace podle 
zásad oběhového hospodářství, inovací a 
také zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. Malé a střední podniky a 
podniky sociální ekonomiky mají navíc 
oproti větším podnikům přístup jen k 
omezenějšímu souboru finančních zdrojů, 
neboť obvykle nevydávají dluhopisy a mají 
jen omezený přístup na burzy cenných 
papírů a k velkým institucionálním 
investorům. Mezi malými a středními 
podniky a podniky sociální ekonomiky 
jsou rovněž stále četnější inovativní řešení, 
jako je akvizice podniku zaměstnanci nebo 
jejich vlastnický podíl v podniku. Problém 
přístupu k financování je ještě větší v 
případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, zajištěním snadnějšího přístupu k 
financování a poskytováním rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytná pro zvýšení 
schopnosti těchto podniků financovat svůj 
vznik, růst, inovace a udržitelný rozvoj, 
dosáhnout konkurenceschopnosti a 
překonat ekonomické otřesy, aby se zvýšila 
odolnost hospodářství a finančního 
systému během ekonomických poklesů a 
udržela schopnost těchto podniků vytvářet 
pracovní místa a zajistit sociální blahobyt. 
Toto nařízení rovněž doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by tudíž 
měl na tyto úspěšné unijní programy, jako 
je Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malé a střední podniky 
(COSME), navázat a měl by poskytovat 
provozní kapitál a investice během celého 
životního cyklu společnosti, financování 
pro účely leasingových transakcí a 
příležitost zaměřit se na specifické, více 
zacílené finanční produkty. Měl by rovněž 
maximalizovat účinek veřejnosoukromých 
fondových jednotek, jako je fond pro 
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podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

primární veřejnou nabídku akcií malých a 
středních podniků, jehož cílem je 
podporovat malé a střední podniky 
směřováním většího objemu soukromého i 
veřejného kapitálu především do 
strategických podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Článek 8 SFEU stanoví zásadu 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
do všech činností EU. Řádné provádění 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
vyžaduje přidělování odpovídajících 
zdrojů a transparentnost v rozpočtových 
liniích vyhrazených na podporu rovnosti 
žen a mužů a boj proti diskriminaci na 
základě pohlaví. Program InvestEU by 
měl v rámci všech svých pracovních a 
rozhodovacích procesů zohlednit 
genderové hledisko, dbát na to, aby byly 
výbory a projektové týmy vyvážené 
z hlediska zastoupení žen a mužů, a 
zajistit, aby provádění tohoto fondu 
přispívalo k podpoře rovnosti žen a mužů 
v souladu s povinnostmi EU při 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů. 
Projekty financované z InvestEU by měly 
podporovat rovnost žen a mužů, zejména v 
oblasti výzkumu a inovací, a to tím, že 
budou řešit výchozí příčiny genderové 
nerovnováhy, budou beze zbytku využívat 
potenciálu výzkumnic i výzkumníků a 
budou aspekt pohlaví zohledňovat v rámci 
výzkumu a inovací; a rovněž tím, že 
budou věnovat zvláštní pozornost zajištění 
genderové vyváženosti v rámci 
hodnoticích panelů a dalších relevantních 
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poradenských a odborných subjektů. Dále 
je činnost třeba zaměřit na provádění 
zásad týkajících se rovnosti žen a mužů, 
jak jsou stanoveny v článku 2 a 3 Smlouvy 
o Evropské unii a v článku 8 SFEU a 
směrnici 2006/54/ES o zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 
povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do začlenění 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
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pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

pracovníků a vzdělávání v oblasti 
podnikání mimo jiné v regionech závislých 
na uhlíkově intenzivním hospodářství a 
postižených strukturálním přechodem k 
nízkouhlíkovému hospodářství, a k 
rozvíjení pracovních příležitostí v 
odvětvích kriticky významných pro 
digitální budoucnost. Měl by být využíván 
k podpoře projektů, které vytvářejí 
pozitivní sociální dopady, včetně podpory 
mezigeneračního porozumění a měly by 
posilovat sociální začlenění tím, že 
pomáhají zvyšovat zaměstnanost ve všech 
regionech, zejména mezi osobami s nízkou 
mírou dovedností a osobami dlouhodobě 
nezaměstnanými a podzaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti prostřednictvím řešení segregace 
na trhu práce, odstranění rozdílů v 
zaměstnávání mužů a žen, mezd a 
důchodů, podpory rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem, zlepšení 
rovných příležitostí a zacházení v práci, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
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Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Vzhledem k značné potřebě 
investic do sociální infrastruktury a 
projektů v oblasti sociálních služeb, 
zdravotnických služeb, vzdělávání, péče a 
sociálního bydlení by měl být Fond 
InvestEU využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, včetně forem zaměstnání, 
které podporují rovnováhu mezi 
pracovním a soukromým životem a lepší 
rozdělení odpovědností za péči, 
přístupnosti, mezigenerační solidarity, 
odvětví zdravotních a sociálních služeb, 
sociálního bydlení, bezdomovectví, 
digitální inkluze a rozvoje komunit, úlohy 
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a místa mladých lidí ve společnosti a 
zranitelných osob včetně státních 
příslušníků třetích zemí. Program InvestEU 
by měl rovněž podporovat evropskou 
kulturu a kreativitu se sociálním cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, dosahování 
cílů Nové agendy dovedností pro Evropu, 
včetně rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
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podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění, zejména podporou využívání 
sociálních dluhopisů nebo zadávání 
veřejných zakázek se sociálním 
výsledkem, tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
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příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání, zdraví, bydlení a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání a odborné 
přípravy, včetně rekvalifikací a zvyšování 
kvalifikací pracovníků mimo jiné v 
regionech závislých na uhlíkově 
intenzivním hospodářství a postižených 
strukturálním přechodem k 
nízkouhlíkovému hospodářství. Měl by být 
využíván k podpoře projektů, které 
vytvářejí pozitivní sociální dopady a 
posilují sociální začlenění a solidaritu tím, 
že pomáhají zvyšovat zaměstnanost ve 
všech regionech, zejména mezi osobami s 
nízkou mírou dovedností a osobami 
dlouhodobě nezaměstnanými, a zlepšovat 
situaci v oblasti genderové rovnosti, 
rovných příležitostí, nediskriminace, 
přístupnosti, mezigenerační solidarity, 
odvětví zdravotních a sociálních služeb, 
sociálního bydlení, bezdomovectví, 
digitální inkluze a rozvoje komunit, úlohy 
a místa mladých lidí ve společnosti a 
zranitelných osob a osob s omezenými 
příležitostmi včetně státních příslušníků 
třetích zemí. Program InvestEU by měl 
rovněž podporovat evropskou kulturu a 
kreativitu se sociálním cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných 
evropských občanů. Program InvestEU by 
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podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

měl rovněž podporovat evropskou kulturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k uhlíkově neutrálnímu 
hospodářství nejpozději do roku 2050. Měl 
by být využíván k podpoře projektů, které 
vytvářejí pozitivní sociální dopady a 
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začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

posilují sociální začlenění tím, že pomáhají 
zvyšovat zaměstnanost ve všech regionech, 
zejména mezi osobami s nízkou mírou 
dovedností a osobami dlouhodobě 
nezaměstnanými, a zlepšovat situaci v 
oblasti genderové rovnosti, rovných 
příležitostí, nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 

(23) Aby bylo v průběhu následujícího 
desetiletí možné reagovat na nepříznivé 
důsledky zásadních společenských proměn 
v Unii a proměn trhu práce, které ještě dále 
zesílily během krize COVID-19, je 
nezbytné investovat do lidského kapitálu, 
sociální infrastruktury, mikrofinancování, 
etického financování a financování 
sociálních podniků a nových obchodních 
modelů sociální ekonomiky, včetně 
investic se sociálním dopadem a uzavírání 
smluv na dosažení sociálních výsledků. 
Program InvestEU by měl posilovat 
vznikající ekosystém sociálního trhu a 
zvyšovat tak nabídku financování a přístup 
k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
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o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, veřejné zdravotní péče, 
zejména pro děti a zranitelné skupiny, 
udržitelného bydlení, energetické 
účinnosti a řešení energetické chudoby, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Kromě toho 
pandemie COVID-19 potřebu těchto 
sociálních investic ještě zvýšila. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a spravedlivější, 
inkluzivnější, udržitelnější a odolnější 
Unie využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
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uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty. V tomto 
procesu by měly být klíčové sociální 
inovace a sociální ekonomika.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
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financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Mohl by být využit 
komerční a filantropický kapitál a také 
podpora ze strany nadací a alternativních 
druhů poskytovatelů finančních prostředků, 
jako jsou etické, sociální a udržitelné 
subjekty, pokud budou plně v souladu s 
pravidly EU pro boj proti praní peněz, 
neboť organizace občanské společnosti 
jsou vyňaty ze stávajícího rámce pro boj 
proti praní peněz, aby se zabránilo praní 
peněz prostřednictvím Programu 
InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
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desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem, 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků a základních pracovních práv. 
Program InvestEU by měl posilovat 
vznikající ekosystém sociálního trhu a 
zvyšovat tak nabídku financování a přístup 
k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(23a) Vypuknutí pandemie COVID-19 
ukázalo, že neformální a formální péče, 
včetně např. péče o děti, péče o osoby se 
zdravotním postižením a péče o seniory, je 
cenným společenským statkem, který má 
však také významný dopad na rodiny a má 
neúměrně větší dopad na ženy. V zájmu 
podpory rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem a posílení účasti žen 
na trhu práce, jakož i podpory širšího 
hospodářství by měl InvestEU podporovat 
rozvoj pečovatelské infrastruktury a 
služeb a shromažďovat a podporovat 
inovativní metody poskytování péče 
určené vnitrostátním orgánům a EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Podpora a integrace zranitelných 
osob může vést k hospodářským, 
společenským a osobním přínosům pro 
Unii a členské státy. Po celou dobu 
opatření omezujících volný pohyb osob v 
důsledku pandemie COVID-19 byl v celé 
Unii zaznamenáván nárůst domácího 
násilí. Aby bylo možné řešit problém 
domácího násilí a dopad násilí na ženy a 
muže v EU a členských státech, měl by 
InvestEU podporovat rozvoj nezbytné 
infrastruktury, včetně azylových domů a 
linek pomoci obětem násilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení. 
Společnosti podporované z financování 
programu Invest EU nevyplatí dividendu, 
neprovedou nepovinné výplaty kupónů 
ani zpětný odkup akcií během doby trvání 
záruky. Odměna kteréhokoli člena vedení 
takto podporované společnosti nesmí 
překročit pevnou část odměny těchto 
členů stanovenou ke dni 31. prosince 
2019. Pro osoby, které se stanou členy 
vedení ke dni poskytnutí financování z 
této podpory či později, se použitelný limit 
rovná nejnižší pevné odměně jakéhokoli 
člena vedení ke dni 31. prosince 2019. 
Bonusy nebo další pohyblivé nebo 
srovnatelné složky odměny se nevyplácejí 
za žádných okolností.
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Or. en

Pozměňovací návrh 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem 
ve fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že 
se investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, 
investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu, strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy a silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci. 
Měl by výrazně zvýšit kapacitu skupiny 
Evropské investiční banky (EIB) a 
národních podpůrných bank a institucí a 
dalších prováděcích partnerů podstupovat 
rizika na podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
vnitrostátními a regionálními opatřeními 
omezujícími volný pohyb osob v důsledku 
pandemie COVID-19 a v důsledku 
mimořádně expanzivních měnových 
politik Evropské centrální banky 
prováděných od finanční krize v roce 
2009 je tržní alokace zdrojů velmi 
neefektivní a tok soukromých investic je 
výrazně ovlivněn vnímaným rizikem. Za 
těchto okolností je klíčový znak Fondu 
InvestEU – snižování rizika u ekonomicky 
životaschopných projektů, aby přilákaly 
financování ze soukromých zdrojů – 
obzvláště hodnotný a měl by být posílen, 
mimo jiné proto, aby se snížilo riziko 
asymetrického oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. V tomto 
ohledu by měl být kladen zvláštní důraz 
na podporu malých a středních podniků, 
zejména malých a středních podniků 
řízených ženami, které často čelí 
specifickým problémům, pokud jde o 
přístup k potřebnému financování ze 
strany finančních mechanismů a 
finančních institucí, a které budou 
vyžadovat značnou podporu ve fázi 
oživení. Program InvestEU by měl být 
schopen poskytovat životně důležitou 
podporu společnostem ve fázi oživení a 
zároveň by měl zajistit, že se investoři více 
zaměří na střednědobé a dlouhodobé 
politické priority Unie, jako jsou Zelená 
dohoda pro Evropu, investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu, strategie pro 
formování digitální budoucnosti Evropy, 
strategie EU pro rovnost žen a mužů a 
silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci. Měl by výrazně zvýšit 
kapacitu skupiny Evropské investiční 
banky (EIB) a národních podpůrných bank 
a institucí a dalších prováděcích partnerů 
podstupovat rizika na podporu 
hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie a 
provedení právních předpisů EU, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, nařízení o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic, evropský právní rámec pro klima, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, ambice rámcového 
programu Horizont Evropa, strategie 
„Renovační vlna“, evropský pilíř 
sociálních práv a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem, 
zejména malým a středním podnikům, ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, Pařížská 
dohoda, strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy a silná sociální Evropa 
pro spravedlivou transformaci, spravedlivá 
transformace na uhlíkově neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050, cíle 
udržitelného rozvoje, zásada „vážně 
nepoškozovat“ a evropský pilíř sociálních 
práv. Měl by výrazně zvýšit kapacitu 
skupiny Evropské investiční banky (EIB) a 
národních podpůrných bank a institucí a 
dalších prováděcích partnerů podstupovat 
rizika na podporu hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
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zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou finanční podporu 
společnostem, zejména malým a středním 
podnikům působícím v oblasti inovací a 
kreativity, které mají vyšší rizikové profily 
a malý nebo žádný přístup na finanční 
trhy, ve fázi oživení a zároveň by měl 
zajistit, že se investoři více zaměří na 
střednědobé a dlouhodobé politické 
priority Unie, jako jsou Zelená dohoda pro 
Evropu, investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu, strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy a silná sociální Evropa 
pro spravedlivou transformaci. Měl by 
výrazně zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
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zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, 
investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu, strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy a silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci. 
Měl by výrazně zvýšit kapacitu skupiny 
Evropské investiční banky (EIB) a 
národních podpůrných bank a institucí a 
dalších prováděcích partnerů podstupovat 
rizika na podporu hospodářského oživení.

zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit 
stabilní oživení evropského hospodářství. 
Měl by výrazně zvýšit kapacitu skupiny 
Evropské investiční banky (EIB) a 
národních podpůrných bank a institucí a 
dalších prováděcích partnerů podstupovat 
rizika na podporu projektů, které by se 
jinak nepodařilo zrealizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem, 
zejména malým a středním podnikům a 
mikropodnikům, ve fázi oživení a zároveň 
by měl zajistit, že se investoři více zaměří 
na střednědobé a dlouhodobé politické 
priority Unie, jako jsou Zelená dohoda pro 
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pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Evropu, investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu, strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, nová průmyslová 
strategie pro Evropu, evropská strategie 
pro malé a střední podniky a silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci. Měl 
by výrazně zvýšit kapacitu skupiny 
Evropské investiční banky (EIB) a 
národních podpůrných bank a institucí a 
dalších prováděcích partnerů podstupovat 
rizika na podporu hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
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podporu hospodářského oživení. podporu hospodářského oživení, aniž by 
však nepatřičně snižoval riziko pro 
subjekty v soukromém sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení a zmenšily 
rozdíly mezi členskými státy. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
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Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení, zejména malým a středním 
podnikům, a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pandemie nemoci COVID-19 (25) Pandemie nemoci COVID-19 
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představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se, že 
propad HDP EU bude mnohem větší, než 
vyplývalo z původních předpovědí, a 
mnohem výraznější než během finanční 
krize z roku 2008 a to se nevyhnutelně 
projeví nepříznivými sociálními dopady. 
Vypuknutí pandemie poukázalo na nutnost 
urychleně a účinně řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost a 
udržitelnost našich společností a 
ekonomik. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států a 
regionů, může zajistit pouze sociálně 
vyvážené, odolné, udržitelné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady, které ještě zhorší 
přetrvávající expanzivní měnová politika 
Evropské centrální banky. Vypuknutí 
pandemie poukázalo na nutnost řešit 
strategické slabiny v některých členských 
státech, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
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integrované evropské hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států a 
členských států, které mají nízkou 
rozpočtovou kapacitu k provádění zásahů 
prostřednictvím programů státní podpory 
na podporu svého soukromého sektoru, 
může zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Propad HDP EU 
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mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

je už nyní mnohem výraznější než během 
finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování integrity 
jednotného trhu a rovných podmínek, a to i 
ve prospěch nejvíce zasažených členských 
států, může zajistit pouze odolné, 
digitalizované, inovativní, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti 
v těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, v souladu s prioritami popsanými 
v Nové průmyslové strategii pro zelenou a 
digitální Evropu a s modelem rozvoje 
založeným na průmyslových 
ekosystémech. Tato oblast by měla 
podporovat projekty, které zlepšují 
konkurenceschopnost ekonomik 
členských států, posilují podnikání a 
snižují závislost na zranitelných 
dodavatelských řetězcích. Oblasti 
strategického významu zahrnují i) 
poskytování kritické zdravotní péče, 
výrobu a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany; ii) 
kritickou infrastrukturu, fyzickou či 
virtuální; iia) kritické kapacity včasného 
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vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

odhalování a koordinované 
institucionální a ekonomické reakce v 
případě rizika krize, jakož i pro oblast 
rozvoje řešení nepřetržitého fungování 
podniků a služeb základních veřejných a 
soukromých institucí a odvětví; iib) 
klíčové investice do renovací a integrace 
inovativních řešení v odvětví stavebnictví; 
iic) podporu podmínek pro podporu 
podnikání, financování rozvoje 
soukromého sektoru, včetně začínajících 
podniků a malých a středních podniků, 
procesy privatizace, přizpůsobení se 
technologickému rozvoji a udržitelný 
rozvoj odvětví; iid) investiční a technickou 
pomoc pro rozvoj podnikatelských 
dovedností za účelem zakládání nových 
začínajících podniků, malých a středních 
podniků a rodinných podniků a za účelem 
rozvoje sítí klastrů a center pro digitální 
inovace na celém kontinentu; iii) 
poskytování zboží a služeb, které slouží k 
provozu a údržbě uvedené infrastruktury; 
iv) podporu inovativní a udržitelné 
reindustrializace Evropy v souladu s 
prioritami popsanými v Nové průmyslové 
strategii pro zelenou a digitální Evropu a 
v modelu rozvoje založeném na 
průmyslových ekosystémech 
prostřednictvím klíčových základních, 
transformačních, zelených a digitálních 
technologií a průlomových inovací, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
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pokročilých materiálů; v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků, podpora udržitelné a 
etické výroby, zadávání zakázek, řízení a 
vydávání nevýlučných licencí pro 
produkty s významem pro krizi tak, aby 
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fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

byla zajištěna jejich cenová dostupnost při 
zachování doplňkovosti s jinými nástroji 
Unie, zdravotnických prostředků, 
zdravotnických potřeb, ochranných 
prostředků a posílení kapacity reakce na 
krize v oblasti zdraví a systému civilní 
ochrany na základě zásad široké 
dostupnosti a cenové dostupnosti výrobků 
nezbytných pro mimořádné události v 
oblasti zdraví; ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální; poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury; iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
etické umělé inteligence, technologie 
distribuované účetní knihy, softwaru, 
robotiky, polovodičů, mikroprocesorů, 
technologií edge cloudu, vysoce výkonné 
výpočetní techniky, kybernetické 
bezpečnosti, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, zejména 
pro provedení strategie pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů na moři, strategie 
pro fotovoltaické využívání střech a 
strategie „Renovační vlna“, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro zelený vodík a palivové 
články, technologií s nulovými emisemi 
pro průmysl, jako např. výroba oceli bez 
CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; v) zařízení na 
recyklaci a výrobní zařízení pro 
hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států (jako jsou bezpečnostní a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost) a 
civilní komponenty zboží dvojího užití ve 
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smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady (ES) 
č. 428/2009 v souladu s jakoukoli 
následnou revizí a platnými právními 
předpisy. Koneční příjemci by měli mít 
povinné plány přechodu na udržitelné 
hospodářské činnosti a sídlo v členském 
státě a nemít dceřiné společnosti, jež 
nevyvíjí žádnou skutečnou hospodářskou 
činnost, v zemi uvedené na seznamu EU 
nespolupracujících jurisdikcí a měli by 
působit v Unii v tom smyslu, že mají v 
Unii významné činnosti, pokud jde o 
personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU. Rozdělení finančního krytí by 
mělo především zajistit podporu pro 
projekty, které pomáhají zachraňovat 
životy v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
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fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

V návaznosti na doporučení Komise 
C(2020) 4885 final příjemci v rámci 
oblasti na podporu solventnosti: a) nejsou 
daňovými rezidenty v jurisdikcích, jež jsou 
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uvedeny na seznamu EU 
nespolupracujících jurisdikcí, ani nejsou 
zapsány v obchodním rejstříku podle 
právních přepisů těchto jurisdikcí; b) 
nejsou kontrolovány přímo nebo nepřímo 
akcionáři v jurisdikcích uvedených na 
seznamu EU nespolupracujících 
jurisdikcí, a to až po úroveň skutečného 
majitele ve smyslu čl. 3 bod 6 směrnice 
(EU) 2015/849****; c) přímo nebo 
nepřímo neovládají dceřiné společnosti 
nebo nevlastní stálé provozovny v 
uvedených jurisdikcích; d) nesdílejí 
vlastnictví se společnostmi v jurisdikcích 
uvedených na seznamu EU 
nespolupracujících jurisdikcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti 
v těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na cíle EU v 
oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména cíl dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050, digitální transformace a 
posílení odolnosti v těchto oblastech: i) 
poskytování kritické zdravotní péče, 
výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany; ii) 
kritická infrastruktura, fyzická či virtuální; 
iii) poskytování zboží a služeb, které slouží 
k provozu a údržbě uvedené infrastruktury; 
iv) klíčové základní, transformační, zelené 
a digitální technologie a průlomové 
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umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně umělé inteligence, 
technologie blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie, technologií v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
technologií pro skladování energie včetně 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro čistý vodík a 
palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU. Pro podporu podle tohoto 
nařízení by neměly být způsobilé činnosti, 
které nejsou slučitelné s dosažením 
Pařížské dohody a cílů Zelené dohody pro 
Evropu v oblasti klimatu a životního 
prostředí, zejména s cílem klimatické 
neutrality do roku 2050 a cíli stanovenými 
podle nařízení XXXX/XX (evropský 
právní rámec pro klima) nebo s kritérii 
„vážně nepoškozovat“ stanovenými v 
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nařízení 2020/852 [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování (taxonomie EU)]

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) činnosti přispívající k 
cílům v oblasti životního prostředí v 
souladu s taxonomií EU a zásadou „vážně 
nepoškozovat“; ii) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany; iii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální; iv) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, v) klíčové základní, 
transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
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pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; vi) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vii) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; viii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
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zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 

zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany; ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, nebo založená na 
duševním vlastnictví, jako je 
infrastruktura v oblasti tvorby a distribuce 
audiovizuálního obsahu; iii) poskytování 
zboží a služeb, které slouží k provozu a 
údržbě uvedené infrastruktury; iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
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celé EU. dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví systémů 
veřejné zdravotní péče a systému civilní 
ochrany; ii) kritická infrastruktura, fyzická 
či virtuální; iii) poskytování zboží a služeb, 
které slouží k provozu a údržbě uvedené 
infrastruktury; iv) klíčové základní, 
transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
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zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

dekarbonizačních technologií pro průmysl 
a celé hospodářství, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž přímé či nepřímé činnosti mají pro 
Unii strategický význam, zejména s 
ohledem na zelenou a digitální 
transformaci a posílení odolnosti v těchto 
oblastech: i) poskytování kritické zdravotní 
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léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany; ii) 
kritická infrastruktura, fyzická či virtuální; 
iii) poskytování zboží a služeb, které slouží 
k provozu a údržbě uvedené infrastruktury; 
iv) klíčové základní, transformační, zelené 
a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně umělé inteligence, 
technologie blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie, technologií v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
technologií pro skladování energie včetně 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro čistý vodík a 
palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci a posílení 
strategických dodavatelských řetězců na 
jednotném trhu prostřednictvím operací na 



AM\1212517CS.docx 155/363 PE657.232v01-00

CS

více místech v celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a očkovacích látek, 
zdravotnických prostředků a potřeb, 
posílení kapacity reakce na krize v oblasti 
zdraví a systému civilní ochrany; ii) 
kritická infrastruktura, fyzická či virtuální; 
iii) poskytování zboží a služeb, které slouží 
k provozu a údržbě uvedené infrastruktury; 
iv) klíčové základní, transformační, zelené 
a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně umělé inteligence, 
technologie blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie, technologií v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
technologií pro skladování energie včetně 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro čistý vodík a 
palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
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pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů; v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU; vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii; vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu.

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu v souladu s 
cíli Unie v oblasti klimatu a životního 
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prostředí se zvláštním zřetelem k nařízení 
o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a zvýšení 
transparentnosti při jejich provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Clotilde Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu.

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu, zejména ty, 
které mají za cíl překlenout rozdíly v 
hospodářském rozvoji mezi východními a 
západními členskými státy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
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investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu.

investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic, pokud nepředstavují 
hrozbu pro integritu, stabilitu nebo 
obranné zájmy Unie. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu.

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, kteří dodržují zásadu „vážně 
nepoškozovat“ a kteří by potřebovali 
dlouhodobé investice nebo na které se 
vztahuje mechanismus prověřování 
přímých zahraničních investic. Kromě toho 
by z oblasti strategických evropských 
investic měly těžit především významné 
projekty společného evropského zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Prostřednictvím účinné 
komunikace, která zdůrazní akce 
financované Unií a jejich výsledky, by 
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měla být zajištěna viditelnost financování 
poskytovaného Unií z Fondu InvestEU, 
zejména z oblasti strategických 
evropských investic a stanovených 
strategických priorit, aby se tak vhodným 
způsobem propagovala přidaná hodnota 
Unie, kterou v rámci oživení přináší 
Program InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Doplnění oblasti strategických 
evropských investic je nezbytné v důsledku 
celosvětové pandemie COVID-19 a jejího 
dopadu na život lidí. Měla by podporovat 
udržitelné hospodářské oživení a zvyšovat 
odolnost a zároveň zajišťovat přísnou 
doplňkovost všech investic podporovaných 
prostřednictvím programu InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž 
poskytnout podporu na financování k 
zajištění investic ve prospěch regionů 
zapojených do spravedlivé transformace.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění 
investic ve prospěch regionů zapojených 
do spravedlivé transformace.

(30) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
pro Evropu a investičním plánu Zelené 
dohody pro Evropu, měl by být zřízen 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci s cílem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální důsledky 
spojené s dosažením klimatické neutrality 
EU do roku 2050 a dosažením nového cíle 
Unie v oblasti klimatu do roku 2030. 
Tento mechanismus by se měl zaměřovat 
na regiony a odvětví, která jsou nejvíce 
postižena transformací vzhledem ke své 
závislosti na fosilních palivech, včetně 
uhlí, rašeliny a ropné břidlice nebo 
průmyslových procesů náročných na 
emise skleníkových plynů, ale mají menší 
kapacitu k financování nezbytných 
investic. Měl by sestávat ze tří pilířů: 
Fondu pro spravedlivou transformaci, ze 
zvláštního režimu pro spravedlivou 
transformaci v rámci InvestEU a z 
úvěrového nástroje pro veřejný sektor s 
cílem mobilizovat pro dotčené regiony 
nebo v jejich prospěch dodatečné 
investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout (30) Jak je stanoveno v Zelené dohodě 
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podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

pro Evropu1a a investičním plánu Zelené 
dohody pro Evropu1b, měl by být zřízen 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci s cílem řešit sociální, 
hospodářské a environmentální důsledky 
spojené s dosažením cíle EU v oblasti 
klimatu do roku 2030 a klimatické 
neutrality Unie do roku 2050. Tento 
mechanismus, který sestává ze tří pilířů – 
Fondu pro spravedlivou transformaci (1. 
pilíř), zvláštního režimu pro spravedlivou 
transformaci v rámci InvestEU (2. pilíř) a 
úvěrového nástroje pro veřejný sektor (3. 
pilíř) –, by se měl zaměřovat na regiony, 
které jsou nejvíce postiženy zelenou 
transformací a nemají dostatečné kapacity 
k financování potřebných investic. 
InvestEU by tedy měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

_________________
1a COM(2019) 640 final.
1b COM(2020) 21

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace se zvláštním 
zaměřením na regiony, které se potýkají s 
výraznějšími problémy v oblasti sociální a 
hospodářské transformace, v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu, investičním 
plánem Zelené dohody pro Evropu a 
zřízením mechanismu pro spravedlivou 
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transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace. Tyto investice by 
neměly být brány v úvahu při posuzování 
toho, zda v určité zeměpisné oblasti 
nedochází k nadměrné koncentraci akcí 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění 
investic ve prospěch regionů zapojených 
do spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
finanční podporu k zajištění investic ve 
prospěch regionů a hospodářských 
činností zapojených do spravedlivé 
transformace, jakož i možnost, aby 
příslušné regiony mohly využívat 
specializované technické pomoci 
prostřednictvím Poradenského centra 
InvestEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace, i když se 
podporované projekty v těchto regionech 
nenachází, za předpokladu, že jsou klíčové 
pro podporu transformace v rámci těchto 
území.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Clotilde Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace. Zásadní význam 
pro dosažení cílů InvestEU mají 
předběžná vědecká posouzení a 
konzultace se zástupci místních 
zájmových skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace, zejména v 
oblasti energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Návrh na zřízení Fondu pro 
spravedlivou transformaci Komise přijala 
dne 14. ledna 2020. V zájmu lepšího 
plánování a provádění fondu mají územní 
plány spravedlivé transformace 
vypracované členskými státy v souladu s 
článkem [7] nařízení [nařízení o FST] 
stanovit klíčové kroky a harmonogram 
procesu transformace a určit území, která 
jsou transformací na klimaticky neutrální 
hospodářství nejvíce postižena a která 
nemají dostatečnou kapacitu vypořádat se 
sociálními a environmentálními problémy 
spojenými s transformací.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Za účelem provádění druhého 
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pilíře v rámci mechanismu pro 
spravedlivou transformaci by měl být 
horizontálně zaveden zvláštní režim pro 
spravedlivou transformaci v rámci 
InvestEU ve všech oblastech politiky. 
Tento režim bude poskytovat financování 
pro dodatečné investiční potřeby na 
podporu regionů stanovených v územních 
plánech spravedlivé transformace 
vypracovaných v souladu s článkem [7] 
nařízení [nařízení o FST] a schválených 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Enikő Győri

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) Zvláštní režim pro spravedlivou 
transformaci v rámci InvestEU by měl být 
zaveden horizontálně ve všech oblastech 
politiky. Tvoří druhý pilíř mechanismu 
pro spravedlivou transformaci, z něhož 
jsou podporovány dodatečné investice, 
které mohou využívat všechny regiony 
určené v územních plánech spravedlivé 
transformace. Tento režim by měl 
prostřednictvím různých finančních 
produktů umožňovat investice do široké 
škály projektů, které jsou způsobilé pro 
investice v rámci InvestEU. Tento režim 
mohou využívat projekty v regionech 
určených v plánech spravedlivé 
transformace nebo projekty, které jsou 
pro tyto regiony přínosné, a to i v případě, 
že tyto projekty nejsou realizovány v 
regionech samotných, avšak pouze za 
předpokladu, že financování směřující 
mimo regiony spravedlivé transformace 
má klíčový význam pro transformaci v 
těchto regionech.
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Or. en

Pozměňovací návrh 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Každá oblast politiky by se měla 
skládat ze dvou složek, totiž složky EU a 
složky členského státu. Složka EU by měla 
přiměřeným způsobem řešit selhání trhu 
nebo nepříznivé investiční situace na 
úrovni celé Unie nebo jednotlivých 
členských států. Podporované operace by 
měly mít jasnou unijní přidanou hodnotu. 
Složka členského státu by měla dát 
členským státům i regionálním orgánům 
prostřednictvím členského státu možnost 
přispět částí svých zdrojů z fondů v rámci 
sdíleného řízení na tvorbu rezerv pro 
záruku EU a využít záruku EU na finanční 
či investiční operace, které mají řešit 
specifická selhání trhu nebo nepříznivé 
investiční situace na jejich vlastním území, 
a to včetně znevýhodněných a odlehlých 
oblastí, jako jsou nejvzdálenější regiony 
Unie, jak se stanoví v dohodě o 
příspěvcích, aby se naplnily cíle fondů 
v rámci sdíleného řízení. Operace 
podporované z Fondu InvestEU 
prostřednictvím složky EU nebo složky 
členského státu by neměly duplikovat či 
vytěsňovat soukromé financování ani 
narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu.

(31) Každá oblast politiky by se měla 
skládat ze dvou složek, totiž složky EU a 
složky členského státu. Složka EU by měla 
přiměřeným způsobem řešit selhání trhu 
nebo nepříznivé investiční situace na 
úrovni celé Unie nebo jednotlivých 
členských států. Podporované operace by 
měly mít jasnou unijní přidanou hodnotu. 
Složka členského státu by měla dát 
členským státům i regionálním orgánům 
prostřednictvím členského státu možnost 
přispět částí svých zdrojů z fondů v rámci 
sdíleného řízení na tvorbu rezerv pro 
záruku EU a využít záruku EU na finanční 
či investiční operace, které mají řešit 
specifická selhání trhu nebo nepříznivé 
investiční situace na jejich vlastním území, 
a to včetně znevýhodněných a odlehlých 
oblastí, jako jsou nejvzdálenější regiony 
Unie, jak se stanoví v dohodě o 
příspěvcích, aby se naplnily cíle fondů 
v rámci sdíleného řízení. Plány oživení a 
odolnosti v rámci facility na podporu 
oživení a odolnosti mohou kromě toho 
zahrnovat dodatečné příspěvky do složky 
členských států. Operace podporované z 
Fondu InvestEU prostřednictvím složky 
EU nebo složky členského státu by neměly 
duplikovat či vytěsňovat soukromé 
financování ani narušovat hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být finanční prostředky v rámci facility na podporu oživení a odolnosti uvolněny 
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do složky členských států, musí být zahrnuty do plánů oživení a odolnosti členských států a 
musí být v souladu s cíli nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti.

Pozměňovací návrh 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Složka členského státu by měla být 
konkrétně navržena tak, aby umožňovala 
využití fondů v rámci sdíleného řízení na 
tvorbu rezerv na záruku vydanou Unií. 
Tato možnost by zvýšila přidanou hodnotu 
záruky EU tím, že by podporu na základě 
této záruky poskytla širšímu okruhu 
finančních příjemců a projektů a zvýšila by 
různorodost způsobů dosahování cílů 
fondů v rámci sdíleného řízení, a současně 
by zajistila konzistentní řízení rizik 
podmíněných závazků prostřednictvím 
provádění záruky EU v rámci nepřímého 
řízení. Unie by měla zaručit finanční a 
investiční operace stanovené v záručních 
dohodách uzavřených mezi Komisí a 
prováděcími partnery v rámci složky 
členského státu. Z fondů v rámci sdíleného 
řízení by měla být zajištěna tvorba rezerv 
na záruku na základě míry tvorby rezerv 
stanovené Komisí a uvedené v dohodě o 
příspěvcích uzavřené s členským státem 
podle povahy operací a výsledných 
očekávaných ztrát. Členský stát by převzal 
ztráty nad rámec očekávaných ztrát 
vydáním záruky „back-to-back“ ve 
prospěch Unie. Tato ujednání by měla být 
uzavřena v jednotné dohodě o příspěvcích 
uzavřené s každým členským státem, který 
si tuto možnost dobrovolně zvolí. Dohoda 
o příspěvcích by měla zahrnovat jednu 
nebo více specifických záručních dohod, 
které mají být na základě pravidel Fondu 
InvestEU v příslušném členském státě 
prováděny, jakož i jakékoli regionální 
účelové vázání. Stanovení míry tvorby 

(32) Složka členského státu by měla být 
konkrétně navržena tak, aby umožňovala 
využití fondů v rámci sdíleného řízení 
nebo jako dodatečných příspěvků z plánů 
oživení a odolnosti v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti na tvorbu 
rezerv na záruku vydanou Unií. Tato 
možnost by zvýšila přidanou hodnotu 
záruky EU tím, že by podporu na základě 
této záruky poskytla širšímu okruhu 
finančních příjemců a projektů a zvýšila by 
různorodost způsobů dosahování cílů 
fondů v rámci sdíleného řízení, a současně 
by zajistila konzistentní řízení rizik 
podmíněných závazků prostřednictvím 
provádění záruky EU v rámci nepřímého 
řízení. Unie by měla zaručit finanční a 
investiční operace stanovené v záručních 
dohodách uzavřených mezi Komisí a 
prováděcími partnery v rámci složky 
členského státu. Z fondů v rámci sdíleného 
řízení by měla být zajištěna tvorba rezerv 
na záruku na základě míry tvorby rezerv 
stanovené Komisí a uvedené v dohodě o 
příspěvcích uzavřené s členským státem 
podle povahy operací a výsledných 
očekávaných ztrát. Členský stát by převzal 
ztráty nad rámec očekávaných ztrát 
vydáním záruky „back-to-back“ ve 
prospěch Unie. Tato ujednání by měla být 
uzavřena v jednotné dohodě o příspěvcích 
uzavřené s každým členským státem, který 
si tuto možnost dobrovolně zvolí. Dohoda 
o příspěvcích by měla zahrnovat jednu 
nebo více specifických záručních dohod, 
které mají být na základě pravidel Fondu 
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rezerv případ od případu vyžaduje 
odchylku od čl. 211 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/104630 (dále jen „finanční 
nařízení“). Tato koncepce přináší také 
jednotný soubor pravidel pro rozpočtové 
záruky podporované centrálně řízenými 
fondy nebo fondy v rámci sdíleného řízení, 
což by usnadnilo jejich kombinování.

InvestEU v příslušném členském státě 
prováděny, jakož i jakékoli regionální 
účelové vázání. Stanovení míry tvorby 
rezerv případ od případu vyžaduje 
odchylku od čl. 211 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/104630 (dále jen „finanční 
nařízení“). Tato koncepce přináší také 
jednotný soubor pravidel pro rozpočtové 
záruky podporované centrálně řízenými 
fondy nebo z dodatečných příspěvků z 
plánů oživení a odolnosti v rámci facility 
na podporu oživení a odolnosti, což by 
usnadnilo jejich kombinování.

_________________ _________________
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být finanční prostředky v rámci facility na podporu oživení a odolnosti uvolněny 
do složky členských států, musí být zahrnuty do plánů oživení a odolnosti členských států a 
musí být v souladu s cíli nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti.

Pozměňovací návrh 206
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Složka členského státu by měla být 
konkrétně navržena tak, aby umožňovala 
využití fondů v rámci sdíleného řízení na 

(32) Složka členského státu by měla být 
konkrétně navržena tak, aby umožňovala 
využití fondů v rámci sdíleného řízení na 
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tvorbu rezerv na záruku vydanou Unií. 
Tato možnost by zvýšila přidanou hodnotu 
záruky EU tím, že by podporu na základě 
této záruky poskytla širšímu okruhu 
finančních příjemců a projektů a zvýšila by 
různorodost způsobů dosahování cílů 
fondů v rámci sdíleného řízení, a současně 
by zajistila konzistentní řízení rizik 
podmíněných závazků prostřednictvím 
provádění záruky EU v rámci nepřímého 
řízení. Unie by měla zaručit finanční a 
investiční operace stanovené v záručních 
dohodách uzavřených mezi Komisí a 
prováděcími partnery v rámci složky 
členského státu. Z fondů v rámci sdíleného 
řízení by měla být zajištěna tvorba rezerv 
na záruku na základě míry tvorby rezerv 
stanovené Komisí a uvedené v dohodě o 
příspěvcích uzavřené s členským státem 
podle povahy operací a výsledných 
očekávaných ztrát. Členský stát by převzal 
ztráty nad rámec očekávaných ztrát 
vydáním záruky „back-to-back“ ve 
prospěch Unie. Tato ujednání by měla být 
uzavřena v jednotné dohodě o příspěvcích 
uzavřené s každým členským státem, který 
si tuto možnost dobrovolně zvolí. Dohoda 
o příspěvcích by měla zahrnovat jednu 
nebo více specifických záručních dohod, 
které mají být na základě pravidel Fondu 
InvestEU v příslušném členském státě 
prováděny, jakož i jakékoli regionální 
účelové vázání. Stanovení míry tvorby 
rezerv případ od případu vyžaduje 
odchylku od čl. 211 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/104630 (dále jen „finanční 
nařízení“). Tato koncepce přináší také 
jednotný soubor pravidel pro rozpočtové 
záruky podporované centrálně řízenými 
fondy nebo fondy v rámci sdíleného řízení, 
což by usnadnilo jejich kombinování.

tvorbu rezerv na záruku vydanou Unií. 
Tato možnost by zvýšila přidanou hodnotu 
záruky EU tím, že by podporu na základě 
této záruky poskytla širšímu okruhu 
finančních příjemců a projektů a zvýšila by 
různorodost způsobů dosahování cílů 
fondů v rámci sdíleného řízení, a současně 
by zajistila konzistentní řízení rizik 
podmíněných závazků prostřednictvím 
provádění záruky EU v rámci nepřímého 
řízení. Unie by měla zaručit finanční a 
investiční operace stanovené v záručních 
dohodách uzavřených mezi Komisí a 
prováděcími partnery v rámci složky 
členského státu. Z fondů v rámci sdíleného 
řízení by měla být zajištěna tvorba rezerv 
na záruku na základě míry tvorby rezerv 
stanovené Komisí a uvedené v dohodě o 
příspěvcích uzavřené s členským státem 
podle povahy operací a výsledných 
očekávaných ztrát a s přihlédnutím k 
rozdílné sociálně-ekonomické situaci 
každého členského státu. Členský stát by 
převzal ztráty nad rámec očekávaných ztrát 
vydáním záruky „back-to-back“ ve 
prospěch Unie. Tato ujednání by měla být 
uzavřena v jednotné dohodě o příspěvcích 
uzavřené s každým členským státem, který 
si tuto možnost dobrovolně zvolí. Dohoda 
o příspěvcích by měla zahrnovat jednu 
nebo více specifických záručních dohod, 
které mají být na základě pravidel Fondu 
InvestEU v příslušném členském státě 
prováděny, jakož i jakékoli regionální 
účelové vázání. Stanovení míry tvorby 
rezerv případ od případu vyžaduje 
odchylku od čl. 211 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/104630 (dále jen „finanční 
nařízení“). Tato koncepce přináší také 
jednotný soubor pravidel pro rozpočtové 
záruky podporované centrálně řízenými 
fondy nebo fondy v rámci sdíleného řízení, 
což by usnadnilo jejich kombinování.

_________________ _________________
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
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pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Mělo by být navázáno partnerství 
mezi Komisí a skupinou EIB, jež by mělo 
vycházet z relativních silných stránek 
každého z partnerů, aby se zajistil 
maximální dopad politik, účinné zavádění 
a přiměřený dohled nad rozpočtem a 
řízením rizik, které by měly podporovat 
účinný a inkluzivní přímý přístup k záruce 
EU.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Mělo by být navázáno partnerství 
mezi Komisí a skupinou EIB, jež by mělo 
vycházet z relativních silných stránek 
každého z partnerů, aby se zajistil 
maximální dopad politik, účinné zavádění 

(33) Mělo by být navázáno partnerství 
mezi Komisí a skupinou EIB, jež by mělo 
vycházet z relativních silných stránek 
každého z partnerů, aby se zajistil 
maximální dopad politik, účinné zavádění 



AM\1212517CS.docx 171/363 PE657.232v01-00

CS

a přiměřený dohled nad rozpočtem a 
řízením rizik, které by měly podporovat 
účinný a inkluzivní přímý přístup k záruce 
EU.

a přiměřený dohled nad rozpočtem a 
řízením rizik, které by měly podporovat 
účinný a inkluzivní přímý přístup k záruce 
EU. EIB by měla neprodleně uvést svou 
úvěrovou politiku v oblasti dopravy do 
plného souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu obecně, a zejména s cíli EU v 
oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Komise by měla mít možnost 
účastnit se jednoho nebo více možných 
navýšení kapitálu Evropského investičního 
fondu (EIF), aby jeho prostřednictvím 
mohla směrovat podporu evropskému 
hospodářství a mohla evropské 
hospodářství i jeho oživení nadále 
podporovat. Unie by měla mít možnost 
zachovat si celkový podíl na kapitálu EIF, 
s náležitým přihlédnutím k souvisejícím 
finančním dopadům. Ve víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027 by 
za tímto účelem mělo být vyčleněno 
dostatečné finanční krytí.

(34) Komise by měla mít možnost 
účastnit se jednoho nebo více možných 
navýšení kapitálu Evropského investičního 
fondu (EIF), aby jeho prostřednictvím 
mohla směrovat podporu evropskému 
hospodářství a mohla evropské 
hospodářství i jeho zelené oživení nadále 
podporovat. Unie by měla mít možnost 
zachovat si celkový podíl na kapitálu EIF, 
s náležitým přihlédnutím k souvisejícím 
finančním dopadům. Ve víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027 by 
za tímto účelem mělo být vyčleněno 
dostatečné finanční krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Komise by se měla vedle skupiny (35) Komise by se měla vedle skupiny 
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EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti, aby se zajistila inkluzivnost a 
provozuschopnost do doby, než budou 
zřízeny správní orgány; následně by se 
měli prováděcí partneři zapojit do činnosti 
poradního výboru a řídicí rady Programu 
InvestEU.

EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů 
a dalších zúčastněných stran, včetně 
místních orgánů a občanské společnosti, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti, včetně účetnictví v oblasti 
přírodního kapitálu a analýzy životního 
cyklu, aby se zajistila inkluzivnost a 
provozuschopnost do doby, než budou 
zřízeny správní orgány; následně by se 
měli prováděcí partneři zapojit do činnosti 
poradního výboru a řídicí rady Programu 
InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti, aby se zajistila inkluzivnost a 
provozuschopnost do doby, než budou 
zřízeny správní orgány; následně by se 
měli prováděcí partneři zapojit do činnosti 
poradního výboru a řídicí rady Programu 
InvestEU.

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
stejně jako s dalšími zúčastněnými 
stranami, včetně místních orgánů a 
občanské společnosti, pokud jde o 
investiční pokyny, systém pro sledování 
klimatu a životního prostředí a dokumenty 
s pokyny a společné metodiky k 
prověřování udržitelnosti, aby se zajistila 
inkluzivnost a provozuschopnost do doby, 
než budou zřízeny správní orgány; 
následně by se měli prováděcí partneři 
zapojit do činnosti poradního výboru a 
řídicí rady Programu InvestEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti, aby se zajistila inkluzivnost a 
provozuschopnost do doby, než budou 
zřízeny správní orgány; následně by se 
měli prováděcí partneři zapojit do činnosti 
poradního výboru a řídicí rady Programu 
InvestEU.

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti a s dopadem na zaměstnanost 
a pracovní místa, aby se zajistila 
inkluzivnost a provozuschopnost do doby, 
než budou zřízeny správní orgány; 
následně by se měli prováděcí partneři 
zapojit do činnosti poradního výboru a 
řídicí rady Programu InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti, aby se zajistila inkluzivnost a 
provozuschopnost do doby, než budou 
zřízeny správní orgány; následně by se 
měli prováděcí partneři zapojit do činnosti 
poradního výboru a řídicí rady Programu 
InvestEU.

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti a s dopadem na zaměstnanost 
a pracovní místa, aby se zajistila 
inkluzivnost a provozuschopnost do doby, 
než budou zřízeny správní orgány; 
následně by se měli prováděcí partneři 
zapojit do činnosti poradního výboru a 
řídicí rady Programu InvestEU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Fond InvestEU by měl být otevřen 
příspěvkům ze třetích zemí, které jsou 
členy Evropského sdružení volného 
obchodu, přistupujících zemí, kandidátů a 
potenciálních kandidátů, zemí, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, a 
dalších zemí v souladu s podmínkami 
stanovenými mezi Unií a těmito zeměmi. 
To by mělo případně umožnit pokračovat 
ve spolupráci s příslušnými zeměmi, 
zejména v oblasti výzkumu a inovací, 
jakož i malých a středních podniků.

(36) Fond InvestEU by měl být otevřen 
příspěvkům ze třetích zemí, které jsou 
členy Evropského sdružení volného 
obchodu, přistupujících zemí, kandidátů a 
potenciálních kandidátů, zemí, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, a 
dalších zemí v souladu s podmínkami 
stanovenými mezi Unií a těmito zeměmi. 
Mělo by dojít ke koordinaci a poskytnutí 
podpory ke snížení závislosti na fosilních 
palivech a posílení přístupu k cenově 
dostupné obnovitelné energii, jakož i dále 
k podpoře přístupu k vědě, technologiím a 
inovacím v souladu s cíli udržitelného 
rozvoje. To by mělo případně umožnit 
pokračovat ve spolupráci s příslušnými 
zeměmi, zejména v oblasti výzkumu a 
inovací, jakož i malých a středních 
podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Fond InvestEU by měl být otevřen 
příspěvkům ze třetích zemí, které jsou 
členy Evropského sdružení volného 

(36) Fond InvestEU by měl být otevřen 
příspěvkům ze třetích zemí, které jsou 
členy Evropského sdružení volného 
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obchodu, přistupujících zemí, kandidátů a 
potenciálních kandidátů, zemí, na něž se 
vztahuje evropská politika sousedství, a 
dalších zemí v souladu s podmínkami 
stanovenými mezi Unií a těmito zeměmi. 
To by mělo případně umožnit pokračovat 
ve spolupráci s příslušnými zeměmi, 
zejména v oblasti výzkumu a inovací, 
jakož i malých a středních podniků.

obchodu a přistupujících zemí. To by mělo 
případně umožnit pokračovat ve spolupráci 
s příslušnými zeměmi, zejména v oblasti 
výzkumu a inovací, jakož i malých a 
středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Očekává se, že záruka EU ve 
výši 75 153 850 000 EUR (v běžných 
cenách) na úrovni Unie zmobilizuje v celé 
Unii více než 1 000 000 000 000 EUR 
dalších investic, přičemž tato záruka by 
měla být orientačně rozdělena mezi 
jednotlivé oblasti politiky. Samostatná část 
záruky EU by však měla být vyčleněna na 
oblast strategických evropských investic.

(38) Očekává se, že záruka EU ve 
výši 25 000 000 000 EUR (v běžných 
cenách) na úrovni Unie zmobilizuje v celé 
Unii další investice, přičemž tato záruka by 
měla být orientačně rozdělena mezi 
jednotlivé oblasti politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Očekává se, že záruka EU ve 
výši 75 153 850 000 EUR (v běžných 
cenách) na úrovni Unie zmobilizuje v celé 
Unii více než 1 000 000 000 000 EUR 
dalších investic, přičemž tato záruka by 

(38) Očekává se, že záruka EU ve 
výši 80 523 320 000 EUR (v běžných 
cenách) na úrovni Unie zmobilizuje v celé 
Unii více než 1 071 000 000 000 EUR 
dalších investic, přičemž tato záruka by 
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měla být orientačně rozdělena mezi 
jednotlivé oblasti politiky. Samostatná část 
záruky EU by však měla být vyčleněna na 
oblast strategických evropských investic.

měla být orientačně rozdělena mezi 
jednotlivé oblasti politiky. Samostatná část 
záruky EU by však měla být vyčleněna na 
oblast strategických evropských investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Záruka EU tvořící základ Fondu 
InvestEU by měla být prováděna nepřímo 
Komisí, která se bude opírat o prováděcí 
partnery s přístupem k finančním 
zprostředkovatelům, jsou-li zapojeni, a ke 
konečným příjemcům. Výběr prováděcích 
partnerů by měl být transparentní a nemělo 
by při něm docházet k žádnému střetu 
zájmů. Komise by měla s jednotlivými 
prováděcími partnery uzavřít záruční 
dohodu přidělující záruční kapacitu z 
Fondu InvestEU na podporu jejich 
finančních a investičních operací, které 
splňují kritéria způsobilosti Fondu 
InvestEU a přispívají k plnění jeho cílů. 
Řízení rizika souvisejícího se zárukou EU 
by nemělo bránit přímému přístupu k 
záruce EU ze strany prováděcích partnerů. 
Je-li prováděcím partnerům poskytnuta 
záruka EU v rámci složky EU, měli by tito 
partneři plně odpovídat za celý investiční 
proces a za řádnou péči v souvislosti 
s příslušnými finančními nebo investičními 
operacemi. Fond InvestEU by měl 
podporovat projekty, které mají typicky 
vyšší rizikový profil než projekty 
podporované normálními operacemi 
prováděcích partnerů a jež by nemohly být 
během období, v němž je možné využít 
záruku EU, provedeny nebo by nemohly 
být provedeny ve stejném rozsahu pomocí 

(40) Záruka EU tvořící základ Fondu 
InvestEU by měla být prováděna nepřímo 
Komisí, která se bude opírat o prováděcí 
partnery s přístupem k finančním 
zprostředkovatelům, jsou-li zapojeni, a ke 
konečným příjemcům. Výběr prováděcích 
partnerů by měl být transparentní a nemělo 
by při něm docházet k žádnému střetu 
zájmů. Komise by měla s jednotlivými 
prováděcími partnery uzavřít záruční 
dohodu přidělující záruční kapacitu z 
Fondu InvestEU na podporu jejich 
finančních a investičních operací, které 
splňují kritéria způsobilosti Fondu 
InvestEU a přispívají k plnění jeho cílů. 
Řízení rizika souvisejícího se zárukou EU 
by nemělo bránit přímému přístupu k 
záruce EU ze strany prováděcích partnerů. 
Je-li prováděcím partnerům poskytnuta 
záruka EU v rámci složky EU, měli by tito 
partneři plně odpovídat za celý investiční 
proces a za řádnou péči v souvislosti 
s příslušnými finančními nebo investičními 
operacemi. Fond InvestEU by měl 
podporovat projekty, které mají typicky 
vyšší rizikový profil než projekty 
podporované normálními operacemi 
prováděcích partnerů a jež by nemohly být 
během období, v němž je možné využít 
záruku EU, provedeny nebo by nemohly 
být provedeny ve stejném rozsahu pomocí 
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jiných veřejných nebo soukromých zdrojů 
bez podpory z InvestEU. Na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti 
strategických evropských investic se však 
na kritérium adicionality mohou 
vztahovat zvláštní podmínky, které 
vyplývají z jejího zaměření.

jiných veřejných nebo soukromých zdrojů 
bez podpory z InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Fond InvestEU by měl mít řídicí 
strukturu, jejíž funkce by měla odpovídat 
jedinému účelu, jímž je zajištění 
odpovídajícího využití záruky EU, přičemž 
je třeba zajistit politickou nezávislost 
investičního rozhodování. Tato řídicí 
struktura by měla být tvořena poradním 
výborem, řídicí radou a zcela nezávislým 
investičním výborem. V rámci celkového 
složení řídicí struktury by se mělo usilovat 
o dosažení genderové vyváženosti. Řídicí 
struktura by neměla narušovat rozhodování 
skupiny EIB nebo jiných prováděcích 
partnerů ani do něj zasahovat a neměla by 
ani nahrazovat jejich příslušné řídicí 
orgány.

(41) Fond InvestEU by měl mít řídicí 
strukturu, jejíž funkce by měla odpovídat 
jedinému účelu, jímž je zajištění 
odpovídajícího využití záruky EU, přičemž 
je třeba zajistit politickou nezávislost 
investičního rozhodování. Tato řídicí 
struktura by měla být tvořena poradním 
výborem, řídicí radou a zcela nezávislým 
investičním výborem. V rámci celkového 
složení řídicí struktury by mělo být 
dosaženo genderové vyváženosti ve výši 
alespoň 40 % nedostatečně zastoupeného 
pohlaví. Řídicí struktura stejně jako žádný 
z výborů by neměly narušovat rozhodování 
skupiny EIB nebo jiných prováděcích 
partnerů ani do něj zasahovat a neměly by 
ani nahrazovat jejich příslušné řídicí 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Fond InvestEU by měl mít řídicí 
strukturu, jejíž funkce by měla odpovídat 
jedinému účelu, jímž je zajištění 
odpovídajícího využití záruky EU, přičemž 
je třeba zajistit politickou nezávislost 
investičního rozhodování. Tato řídicí 
struktura by měla být tvořena poradním 
výborem, řídicí radou a zcela nezávislým 
investičním výborem. V rámci celkového 
složení řídicí struktury by se mělo usilovat 
o dosažení genderové vyváženosti. Řídicí 
struktura by neměla narušovat rozhodování 
skupiny EIB nebo jiných prováděcích 
partnerů ani do něj zasahovat a neměla by 
ani nahrazovat jejich příslušné řídicí 
orgány.

(41) Fond InvestEU by měl mít řídicí 
strukturu, jejíž funkce by měla odpovídat 
jedinému účelu, jímž je zajištění 
odpovídajícího využití záruky EU, přičemž 
je třeba zajistit politickou nezávislost 
investičního rozhodování. Tato řídicí 
struktura by měla být tvořena poradním 
výborem, řídicí radou a zcela nezávislým 
investičním výborem. Řídicí struktura by 
neměla narušovat rozhodování skupiny 
EIB nebo jiných prováděcích partnerů ani 
do něj zasahovat a neměla by ani 
nahrazovat jejich příslušné řídicí orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Za účelem výměny informací a 
názorů ohledně využívání finančních 
produktů zavedených v rámci Fondu 
InvestEU a za účelem diskuse o vývoji 
potřeb a nových produktech včetně 
specifických územních mezer na trhu by 
měl být zřízen poradní výbor složený ze 
zástupců prováděcích partnerů, zástupců 
členských států, jednoho odborníka 
jmenovaného Evropským hospodářským a 
sociálním výborem a jednoho odborníka 
jmenovaného Výborem regionů.

(42) Za účelem výměny informací a 
názorů ohledně využívání finančních 
produktů zavedených v rámci Fondu 
InvestEU a za účelem diskuse o vývoji 
potřeb a nových produktech včetně 
specifických územních mezer na trhu by 
měl být zřízen poradní výbor složený ze 
zástupců prováděcích partnerů, zástupců 
členských států, jednoho odborníka 
jmenovaného Evropským hospodářským a 
sociálním výborem a jednoho odborníka 
jmenovaného Výborem regionů. Do 
poradního výboru může být jmenován 
zástupce odborů bez hlasovacího práva. 
Jmenuje jej Evropská komise na návrh 
evropského sociálního partnera, který 
zastupuje zaměstnance.
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Za účelem výměny informací a 
názorů ohledně využívání finančních 
produktů zavedených v rámci Fondu 
InvestEU a za účelem diskuse o vývoji 
potřeb a nových produktech včetně 
specifických územních mezer na trhu by 
měl být zřízen poradní výbor složený ze 
zástupců prováděcích partnerů, zástupců 
členských států, jednoho odborníka 
jmenovaného Evropským hospodářským a 
sociálním výborem a jednoho odborníka 
jmenovaného Výborem regionů.

(42) Za účelem výměny informací a 
názorů ohledně využívání finančních 
produktů zavedených v rámci Fondu 
InvestEU a za účelem diskuse o vývoji 
potřeb a nových produktech včetně 
specifických územních mezer na trhu by 
měl být zřízen poradní výbor složený ze 
zástupců prováděcích partnerů, zástupců 
členských států, jednoho odborníka 
jmenovaného Evropským hospodářským a 
sociálním výborem a jednoho odborníka 
jmenovaného Výborem regionů. Do 
poradního výboru může být jmenován 
zástupce odborů bez hlasovacího práva, 
kterého jmenuje Komise na návrh 
evropského sociálního partnera, který 
zastupuje zaměstnance.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Strategické a operační pokyny pro 
Fond InvestEU by měla stanovit řídicí rada 
složená ze zástupců Komise, zástupců 
prováděcích partnerů a jednoho odborníka 
bez hlasovacího práva jmenovaného 
Evropským parlamentem.

(44) Strategické a operační pokyny pro 
Fond InvestEU by měla stanovit řídicí rada 
s vyváženým zastoupením žen a mužů 
složená ze zástupců Komise, zástupců 
prováděcích partnerů a jednoho odborníka 
bez hlasovacího práva jmenovaného 
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Evropským parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Komise by měla posoudit 
slučitelnost investičních a finančních 
operací předložených prováděcími partnery 
s veškerým právem a všemi politikami 
Unie. Rozhodnutí o finančních a 
investičních operacích by však měl v 
konečném důsledku přijímat prováděcí 
partner.

(45) Komise by měla posoudit 
slučitelnost investičních a finančních 
operací předložených prováděcími partnery 
s veškerým právem a všemi politikami 
Unie a jejich soulad se zásadou „vážně 
nepoškozovat“ stanovenou v nařízení o 
taxonomii. Rozhodnutí o finančních a 
investičních operacích by však měl v 
konečném důsledku přijímat prováděcí 
partner.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Komise by měla posoudit 
slučitelnost investičních a finančních 
operací předložených prováděcími partnery 
s veškerým právem a všemi politikami 
Unie. Rozhodnutí o finančních a 
investičních operacích by však měl v 
konečném důsledku přijímat prováděcí 
partner.

(45) Komise by měla posoudit 
slučitelnost investičních a finančních 
operací předložených prováděcími partnery 
s veškerým právem a všemi politikami 
Unie, zejména se zásadou „vážně 
nepoškozovat“ stanovenou v nařízení o 
taxonomii. Rozhodnutí o finančních a 
investičních operacích by však měl v 
konečném důsledku přijímat prováděcí 
partner.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Závěr o přidělení podpory ze 
záruky EU na finanční a investiční operace, 
které splňují kritéria způsobilosti, by měl 
vyslovovat investiční výbor složený z 
nezávislých odborníků, který tak poskytuje 
externí odborné poradenství při posuzování 
investic v souvislosti s projekty. Investiční 
výbor by měl zasedat v různém složení, 
aby co nejlépe pokrýval různé sféry 
politiky a odvětví.

(46) Závěr o přidělení podpory ze 
záruky EU na finanční a investiční operace, 
které splňují kritéria způsobilosti, zejména 
zásadu „vážně nepoškozovat“, by měl 
vyslovovat investiční výbor složený z 
nezávislých odborníků, který tak poskytuje 
externí odborné poradenství při posuzování 
investic v souvislosti s projekty. Investiční 
výbor by měl zasedat v různém složení, 
aby co nejlépe pokrýval různé sféry 
politiky a odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Investiční výbor by měl být již od 
svého ustavení odpovědný také za 
využívání záruky EU na finanční a 
investiční operace podle nařízení (EU) 
2015/1017, aby návrhy na využití záruky 
EU neposuzovaly podobné paralelní 
struktury.

(47) Investiční výbor by měl být již od 
svého ustavení odpovědný také za 
využívání záruky EU na finanční a 
investiční operace podle nařízení (EU) 
2015/1017, aby návrhy na využití záruky 
EU neposuzovaly podobné paralelní 
struktury, a to po příslušných konzultacích 
se všemi zúčastněnými stranami a při 
dodržení zásad plné transparentnosti a 
odpovědnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Investiční výbor by měl být již od 
svého ustavení odpovědný také za 
využívání záruky EU na finanční a 
investiční operace podle nařízení (EU) 
2015/1017, aby návrhy na využití záruky 
EU neposuzovaly podobné paralelní 
struktury.

(47) Investiční výbor by měl být již od 
svého ustavení odpovědný také za 
využívání záruky EU na finanční a 
investiční operace podle nařízení (EU) 
2015/1017, aby návrhy na využití záruky 
EU neposuzovaly podobné paralelní 
struktury, a měl by vést konzultace s 
odborníky z oblasti klimatu, životního 
prostředí a organizací občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Při výběru prováděcích partnerů 
pro zavedení Fondu InvestEU by měla 
Komise zvážit schopnost protistrany plnit 
cíle fondu a přispívat vlastními zdroji, aby 
se zajistilo odpovídající zeměpisné pokrytí 
a diverzifikace, byli přilákáni soukromí 
investoři, zajistila se dostatečná 
diverzifikace rizik a byla nalezena řešení 
pro selhání trhu a nepříznivé investiční 
situace. Vzhledem ke své roli v rámci 
Smluv, své schopnosti působit ve všech 
členských státech a ke stávajícím 
zkušenostem se současnými finančními 
nástroji a EFSI by měla privilegovaným 
prováděcím partnerem v rámci složky EU 
Fondu InvestEU zůstat skupina EIB. Vedle 

(49) Při výběru prováděcích partnerů 
pro zavedení Fondu InvestEU by měla 
Komise zvážit schopnost protistrany plnit 
cíle fondu a přispívat vlastními zdroji, aby 
se zajistilo odpovídající zeměpisné pokrytí, 
vyvážené zastoupení žen a mužů a 
diverzifikace, byli přilákáni soukromí 
investoři, zajistila se dostatečná 
diverzifikace rizik a byla nalezena řešení 
pro selhání trhu a nepříznivé investiční 
situace. Vzhledem ke své roli v rámci 
Smluv, své schopnosti působit ve všech 
členských státech a ke stávajícím 
zkušenostem se současnými finančními 
nástroji a EFSI by měla privilegovaným 
prováděcím partnerem v rámci složky EU 
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skupiny EIB by měly mít národní podpůrné 
banky či instituce možnost nabízet škálu 
doplňkových finančních produktů 
vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 
schopnosti na vnitrostátní a regionální 
úrovni by mohly být prospěšné pro 
maximalizaci dopadu veřejných fondů na 
celém území Unie a pro zajištění 
spravedlivé zeměpisné vyváženosti 
projektů. Program InvestEU by měl být 
prováděn tak, aby podporoval rovné 
podmínky pro menší a mladší podpůrné 
banky a instituce. Kromě toho by mělo být 
možné, aby se prováděcími partnery staly i 
jiné mezinárodní finanční instituce, 
zejména pokud představují komparativní 
výhodu z hlediska specifických odborných 
znalostí a zkušeností v určitých členských 
státech a pokud je většina podílu na jeho 
akciích v unijním držení. Zároveň by mělo 
být možné, aby se prováděcími partnery 
staly i další subjekty splňující kritéria 
stanovená ve finančním nařízení.

Fondu InvestEU zůstat skupina EIB. Vedle 
skupiny EIB by měly mít národní podpůrné 
banky či instituce možnost nabízet škálu 
doplňkových finančních produktů 
vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 
schopnosti na vnitrostátní a regionální 
úrovni by mohly být prospěšné pro 
maximalizaci dopadu veřejných fondů na 
celém území Unie a pro zajištění 
spravedlivé zeměpisné vyváženosti 
projektů. Program InvestEU by měl být 
prováděn tak, aby podporoval rovné 
podmínky pro menší a mladší podpůrné 
banky a instituce. Kromě toho by mělo být 
možné, aby se prováděcími partnery staly i 
jiné mezinárodní finanční instituce, 
zejména pokud představují komparativní 
výhodu z hlediska specifických odborných 
znalostí a zkušeností v určitých členských 
státech a pokud je většina podílu na jeho 
akciích v unijním držení. Zároveň by mělo 
být možné, aby se prováděcími partnery 
staly i další subjekty splňující kritéria 
stanovená ve finančním nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) V relevantních případech by Fond 
InvestEU měl umožňovat bezproblémové, 
sourodé a účinné kombinování grantů, 
finančních nástrojů nebo obou těchto 
forem, které jsou financovány z rozpočtu 
EU nebo z jiných fondů, jako je inovační 
fond systému EU pro obchodování s 
emisemi (ETS), se zárukou EU v 
situacích, kdy je to nezbytné pro nejlepší 
podporu investic za účelem řešení 
konkrétních selhání trhu nebo 

vypouští se
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nepříznivých investičních situací.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 
investičních projektů v každé oblasti 
politiky, a to prostřednictvím poradenských 
iniciativ prováděných skupinou EIB nebo 
dalšími poradními partnery anebo 
prováděných přímo Komisí. Mělo by 
podporovat zeměpisnou diverzifikaci 
s cílem přispět k cílům Unie v podobě 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a zmenšení rozdílů mezi regiony. Zvláštní 
pozornost by mělo věnovat sdružování 
malých projektů do větších portfolií. 
Komise, skupina EIB a další poradní 
partneři by měli úzce spolupracovat s cílem 
zajistit účinnost, synergie a účelné 
zeměpisné pokrytí podpory v celé Unii, 
přičemž zohlední odbornost a místní 
kapacity místních prováděcích partnerů, 
jakož i Evropského centra pro investiční 
poradenství zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/101734. Kromě toho by Poradenské 
centrum InvestEU mělo zajistit centrální 
vstupní místo pro pomoc při vývoji 
projektů poskytovanou v rámci 
Poradenského centra InvestEU veřejným 
orgánům a pro předkladatele projektů.

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 
investičních projektů v každé oblasti 
politiky, a to prostřednictvím poradenských 
iniciativ prováděných skupinou EIB nebo 
dalšími poradními partnery anebo 
prováděných přímo Komisí. Mělo by 
podporovat zeměpisnou diverzifikaci 
s cílem přispět k cílům Unie v podobě 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a zmenšení rozdílů mezi regiony. Zvláštní 
pozornost by mělo věnovat sdružování 
malých projektů do větších portfolií. 
Komise, skupina EIB a další poradní 
partneři by měli úzce spolupracovat s cílem 
zajistit účinnost, synergie a účelné 
zeměpisné pokrytí podpory v celé Unii, 
přičemž zohlední odbornost a místní 
kapacity místních prováděcích partnerů, 
jakož i Evropského centra pro investiční 
poradenství zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/101734. Kromě toho by Poradenské 
centrum InvestEU mělo zajistit centrální 
vstupní místo pro pomoc při vývoji 
projektů poskytovanou v rámci 
Poradenského centra InvestEU veřejným 
orgánům a pro předkladatele projektů. 
Poradenské centrum InvestEU by mělo 
zajistit výsledky a účinnost, a to rovněž s 
přihlédnutím k doporučením a poznatkům 
získaným ve zvláštní zprávě Účetního 
dvora o Evropském centru pro investiční 



AM\1212517CS.docx 185/363 PE657.232v01-00

CS

poradenství34a.
_________________ _________________
34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).
34a Evropský účetní dvůr, zvláštní zpráva 
12/2020: Evropské centrum pro investiční 
poradenství – Centrum bylo ustaveno k 
posílení investic v EU, jeho dopad však 
zůstává omezený

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 
investičních projektů v každé oblasti 
politiky, a to prostřednictvím poradenských 
iniciativ prováděných skupinou EIB nebo 
dalšími poradními partnery anebo 
prováděných přímo Komisí. Mělo by 
podporovat zeměpisnou diverzifikaci 
s cílem přispět k cílům Unie v podobě 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a zmenšení rozdílů mezi regiony. Zvláštní 
pozornost by mělo věnovat sdružování 
malých projektů do větších portfolií. 
Komise, skupina EIB a další poradní 
partneři by měli úzce spolupracovat s cílem 
zajistit účinnost, synergie a účelné 
zeměpisné pokrytí podpory v celé Unii, 
přičemž zohlední odbornost a místní 
kapacity místních prováděcích partnerů, 

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 
investičních projektů v každé oblasti 
politiky, a to prostřednictvím poradenských 
iniciativ a výcvikových center na místní 
úrovni sdružujících inovátory, 
předkladatele projektů a finančníky 
prováděných skupinou EIB nebo dalšími 
poradními partnery anebo prováděných 
přímo Komisí. Mělo by podporovat 
zeměpisnou diverzifikaci s cílem přispět 
k cílům Unie klimatické neutrality, Zelené 
dohody, cílům v podobě hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a zmenšení 
rozdílů mezi regiony. Zvláštní pozornost 
by mělo věnovat sdružování malých 
projektů do větších portfolií. Komise, 
skupina EIB a další poradní partneři by 
měli úzce spolupracovat s cílem zajistit 
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jakož i Evropského centra pro investiční 
poradenství zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/101734. Kromě toho by Poradenské 
centrum InvestEU mělo zajistit centrální 
vstupní místo pro pomoc při vývoji 
projektů poskytovanou v rámci 
Poradenského centra InvestEU veřejným 
orgánům a pro předkladatele projektů.

účinnost, synergie a účelné zeměpisné 
pokrytí podpory v celé Unii, přičemž 
zohlední odbornost a místní kapacity 
místních prováděcích partnerů, jakož i 
Evropského centra pro investiční 
poradenství zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/101734. Kromě toho by Poradenské 
centrum InvestEU mělo zajistit centrální 
vstupní místo pro pomoc při vývoji 
projektů poskytovanou v rámci 
Poradenského centra InvestEU veřejným 
orgánům a pro předkladatele projektů.

_________________ _________________
34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 
investičních projektů v každé oblasti 
politiky, a to prostřednictvím poradenských 
iniciativ prováděných skupinou EIB nebo 
dalšími poradními partnery anebo 
prováděných přímo Komisí. Mělo by 
podporovat zeměpisnou diverzifikaci 
s cílem přispět k cílům Unie v podobě 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a zmenšení rozdílů mezi regiony. Zvláštní 
pozornost by mělo věnovat sdružování 

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 
investičních projektů v každé oblasti 
politiky, a to prostřednictvím poradenských 
iniciativ prováděných skupinou EIB nebo 
dalšími poradními partnery anebo 
prováděných přímo Komisí. Mělo by 
podporovat zeměpisnou diverzifikaci 
s cílem přispět k cílům Unie v podobě 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a zmenšení rozdílů mezi regiony, včetně 
možnosti upřednostnit přidělení technické 
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malých projektů do větších portfolií. 
Komise, skupina EIB a další poradní 
partneři by měli úzce spolupracovat s cílem 
zajistit účinnost, synergie a účelné 
zeměpisné pokrytí podpory v celé Unii, 
přičemž zohlední odbornost a místní 
kapacity místních prováděcích partnerů, 
jakož i Evropského centra pro investiční 
poradenství zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/101734. Kromě toho by Poradenské 
centrum InvestEU mělo zajistit centrální 
vstupní místo pro pomoc při vývoji 
projektů poskytovanou v rámci 
Poradenského centra InvestEU veřejným 
orgánům a pro předkladatele projektů.

podpory a pomoci centra málo rozvinutým 
regionům. Zvláštní pozornost by mělo 
věnovat sdružování malých projektů do 
větších portfolií. Komise, skupina EIB a 
další poradní partneři by měli úzce 
spolupracovat s cílem zajistit účinnost, 
synergie a účelné zeměpisné pokrytí 
podpory v celé Unii, přičemž zohlední 
odbornost a místní kapacity místních 
prováděcích partnerů, jakož i Evropského 
centra pro investiční poradenství zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/101734. Kromě toho by 
Poradenské centrum InvestEU mělo zajistit 
centrální vstupní místo pro pomoc při 
vývoji projektů poskytovanou v rámci 
Poradenského centra InvestEU veřejným 
orgánům a pro předkladatele projektů.

_________________ _________________
34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o 
Evropském fondu pro strategické investice, 
Evropském centru pro investiční 
poradenství a Evropském portálu 
investičních projektů a o změně nařízení 
(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 
Evropský fond pro strategické investice 
(Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) V zájmu zajištění širokého 
zeměpisného dosahu poradenských služeb 
v rámci celé Unie a úspěšného využití 
místních znalostí o Fondu InvestEU by 
mělo být v případě potřeby zřízeno místní 
zastoupení Poradenského centra InvestEU, 
které by při zohlednění stávajících režimů 

(57) V zájmu zajištění širokého 
zeměpisného dosahu poradenských služeb 
v rámci celé Unie a úspěšného využití 
místních znalostí o Fondu InvestEU by 
mělo být v případě potřeby zřízeno místní 
zastoupení Poradenského centra InvestEU, 
které by při zohlednění stávajících režimů 



PE657.232v01-00 188/363 AM\1212517CS.docx

CS

podpory a přítomnosti místních partnerů 
poskytovalo v praxi konkrétní proaktivní 
pomoc přizpůsobenou místním 
podmínkám. V zájmu snazšího 
poskytování poradenské podpory na místní 
úrovni a zajištění účinnosti, synergií a 
účelného zeměpisného pokrytí podpory v 
celé Unii by Poradenské centrum InvestEU 
mělo spolupracovat s národními 
podpůrnými bankami či institucemi a mělo 
by těžit z jejich odborných znalostí a 
využívat je.

podpory a přítomnosti místních partnerů 
poskytovalo v praxi konkrétní proaktivní 
pomoc přizpůsobenou místním 
podmínkám. V zájmu snazšího 
poskytování poradenské podpory na místní 
úrovni a zajištění účinnosti, synergií a 
účelného zeměpisného pokrytí podpory v 
celé Unii by Poradenské centrum InvestEU 
mělo spolupracovat s národními 
podpůrnými bankami či institucemi a mělo 
by těžit z jejich odborných znalostí a 
využívat je, a vytvářet výcviková centra na 
místní úrovni sdružující inovátory, 
předkladatele projektů a finančníky a 
pomáhat projektům, aby se staly 
způsobilými pro financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží mikropodnikům a 
malým a středním podnikům, zejména 
podnikům vytvářejícím nehmotná aktiva, 
jako jsou společnosti z kulturních a 
kreativních odvětví, pomoci v přístupu k 
financování a v realizaci jejich plného 
potenciálu. Kromě toho je cílem 
poradenské podpory vytvořit podmínky pro 
zvyšování potenciálního počtu způsobilých 
příjemců v rodících se segmentech trhu, 
zejména pokud malé individuální projekty 
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organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

výrazně zvyšují transakční náklady na 
úrovni projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování, včetně 
dobročinných organizací, nebo v kulturním 
a kreativním odvětví. Podpora budování 
kapacit by měla doplňovat akce prováděné 
v rámci dalších programů Unie, které se 
vztahují na specifické oblasti politiky. Úsilí 
by mělo být rovněž věnováno podpoře 
budování kapacit potenciálních 
předkladatelů projektů, zejména místních 
organizací a orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu, a měla 
by zahrnovat technickou pomoc. 
Mimořádný důraz je třeba klást na 
snižování administrativní zátěže, zejména 
pro malé a střední podniky. Kromě toho je 
cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
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být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
a dalším subjektům včetně komunit a 
místních orgánů pomoci v přístupu k 
financování a v realizaci jejich plného 
potenciálu, zejména v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných 
zdrojů. Kromě toho je cílem poradenské 
podpory vytvořit podmínky pro zvyšování 
potenciálního počtu způsobilých příjemců 
v rodících se segmentech trhu, zejména 
pokud malé individuální projekty výrazně 
zvyšují transakční náklady na úrovni 
projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování, včetně 
dobročinných organizací, nebo v kulturním 
a kreativním odvětví. Podpora budování 
kapacit by měla doplňovat akce prováděné 
v rámci dalších programů Unie, které se 
vztahují na specifické oblasti politiky. Úsilí 
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a orgánů. by mělo být rovněž věnováno podpoře 
budování kapacit potenciálních 
předkladatelů projektů, zejména místních 
organizací a orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů. Nedostatečné financování 
inovativních projektů žen a podniků 
vedených ženami by se mělo řešit zejména 
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přezkumem kritérií.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu, a měla 
by zahrnovat technickou pomoc, zejména 
pro členské státy se slabými finančními 
ekosystémy. Kromě toho je cílem 
poradenské podpory vytvořit podmínky pro 
zvyšování potenciálního počtu způsobilých 
příjemců v rodících se segmentech trhu, 
zejména pokud malé individuální projekty 
výrazně zvyšují transakční náklady na 
úrovni projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování, včetně 
dobročinných organizací, nebo v kulturním 
a kreativním odvětví. Podpora budování 
kapacit by měla doplňovat akce prováděné 
v rámci dalších programů Unie, které se 
vztahují na specifické oblasti politiky. Úsilí 
by mělo být rovněž věnováno podpoře 
budování kapacit potenciálních 
předkladatelů projektů, zejména místních 
organizací a orgánů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým a středním 
podnikům pomoci v přístupu k financování 
a v realizaci jejich plného potenciálu. 
Kromě toho je cílem poradenské podpory 
vytvořit podmínky pro zvyšování 
potenciálního počtu způsobilých příjemců 
v rodících se segmentech trhu, zejména 
pokud malé nebo střední individuální 
projekty výrazně zvyšují transakční 
náklady na úrovni projektu, jako je tomu v 
případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Měl by být zřízen Portál InvestEU, 
jenž by nabízel snadno přístupnou a 
uživatelsky vstřícnou databázi projektů, 
která by zvyšovala viditelnost investičních 
projektů, pro něž je hledáno financování, 
přičemž zvláštní důraz by kladl na 
vytvoření eventuální rezervy investičních 
projektů slučitelných s právem a politikami 
EU pro prováděcí partnery.

(60) Měl by být zřízen Portál InvestEU, 
jenž by nabízel snadno přístupnou a 
uživatelsky vstřícnou databázi projektů a 
veřejný evropský rejstřík údajů o 
udržitelnosti, která by zvyšovala 
viditelnost investičních projektů, pro něž je 
hledáno financování, přičemž zvláštní 
důraz by kladl na vytvoření eventuální 
rezervy investičních projektů slučitelných s 
právem a politikami EU pro prováděcí 
partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19 a poskytla 
evropským občanům dlouhodobé 
environmentální a společenské výhody, 
jako jsou vysoce kvalitní dlouhodobá 
pracovní místa a veřejná infrastruktura, 
mimo jiné prostřednictvím podpory 
udržitelné a digitální transformace 
společností. Tyto dodatečné zdroje by 
měly být použity tak, aby se zajistilo 
dodržení lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19, a v souladu s cíli 
oblasti strategických evropských investic 
by tato opatření měla podporovat 
dlouhodobý růst, kvalitní pracovní místa a 
konkurenceschopnost. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].
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Or. en

Pozměňovací návrh 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení]. Tyto lhůty by se měly 
vztahovat na uzavření záručních dohod s 
prováděcími partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19 a dlouhodobé 
posílení evropského hospodářství. Tyto 
dodatečné zdroje by měly být použity tak, 
aby se zajistilo dodržení lhůt stanovených 
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podporu oživení]. v nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Podle bodů 22 a 
23 interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů35 je třeba hodnotit Program 
InvestEU na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
požadavků na monitorování a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. V příslušných případech mohou být 
stanovovány i měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení toho, jaké má 
Program InvestEU účinky v praxi.

(62) Podle bodů 22 a 
23 interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů35 je třeba hodnotit Program 
InvestEU na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
požadavků na monitorování a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Měly by být stanovovány i měřitelné 
a srovnatelné ukazatele udržitelnosti a 
ověřování udržitelnosti jakožto základ pro 
hodnocení toho, jaké má Program 
InvestEU účinky na životní prostředí v 
praxi.

_________________ _________________
35 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 35 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Podle bodů 22 a 
23 interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 

(62) Podle bodů 22 a 
23 interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
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předpisů35 je třeba hodnotit Program 
InvestEU na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
požadavků na monitorování a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. V příslušných případech mohou být 
stanovovány i měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení toho, jaké má 
Program InvestEU účinky v praxi.

předpisů35 je třeba hodnotit Program 
InvestEU na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
požadavků na monitorování a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. V příslušných případech mohou být 
stanovovány i měřitelné ukazatele, včetně 
ukazatelů udržitelnosti, jakožto základ pro 
hodnocení toho, jaké má Program 
InvestEU účinky v praxi.

_________________ _________________
35 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 35 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Ke sledování pokroku dosaženého 
při plnění cílů Unie by měl být zaveden 
pevný rámec pro monitorování založený na 
ukazatelích výstupů, výsledků a dopadů. 
Za účelem zajištění odpovědnosti vůči 
občanům Unie by Komise měla 
každoročně podávat Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o pokroku, 
dopadu a operacích Programu InvestEU.

(63) Ke sledování pokroku dosaženého 
při plnění cílů Unie by měl být zaveden 
pevný rámec pro monitorování založený na 
ukazatelích výstupů, výsledků a dopadů. 
Za účelem zajištění transparentnosti a 
odpovědnosti vůči občanům Unie by 
Komise měla každoročně podávat 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
pokroku, sociálním, hospodářském a 
environmentálním dopadu a operacích 
Programu InvestEU. V případě potřeby 
bude k těmto každoročním zprávám 
připojen legislativní návrh na změnu 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Enikő Győri
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU). Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a upravují 
zejména postup sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i 
kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se rovněž 
vztahují na ochranu rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, neboť dodržování zásad právního 
státu je základním předpokladem pro 
řádné finanční řízení a účinné 
financování z prostředků Unie.

(64) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU). Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a upravují 
zejména postup sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění, jakož i 
kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Finanční zájmy Unie 
musí být chráněny v souladu s obecnými 
zásadami zakotvenými v unijních 
Smlouvách, a zejména s hodnotami 
uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je uvést znění do souladu se závěry Evropské rady ze dne 21. 
července 2020.

Pozměňovací návrh 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru, která 

(67) Třetí země, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), se mohou účastnit programů Unie v 
rámci spolupráce zavedené podle Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru, která 
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stanoví provádění programů na základě 
rozhodnutí přijatého podle uvedené 
dohody. Třetí země se mohou účastnit 
rovněž na základě jiných právních 
nástrojů. Toto nařízení by mělo obsahovat 
zvláštní ustanovení za účelem udělení 
nezbytných práv a přístupu příslušné 
schvalující osobě, OLAFu a Účetnímu 
dvoru, aby mohly komplexně vykonávat 
své pravomoci.

stanoví provádění programů na základě 
rozhodnutí přijatého podle uvedené 
dohody. Toto nařízení by mělo obsahovat 
zvláštní ustanovení za účelem udělení 
nezbytných práv a přístupu příslušné 
schvalující osobě, OLAFu a Účetnímu 
dvoru, aby mohly komplexně vykonávat 
své pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „zárukou EU“ celková 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na 
požádání splatná rozpočtová záruka 
poskytnutá z rozpočtu Unie, na jejímž 
základě nabývají rozpočtové záruky v 
souladu s čl. 219 odst. 1 finančního 
nařízení účinnosti vstupem v platnost 
jednotlivých záručních dohod s 
prováděcími partnery;

2) „zárukou EU“ rozpočtová záruka 
poskytnutá z rozpočtu Unie, na jejímž 
základě nabývají rozpočtové záruky v 
souladu s čl. 219 odst. 1 finančního 
nařízení účinnosti vstupem v platnost 
jednotlivých záručních dohod s 
prováděcími partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „operací kombinování zdrojů“ 
operace podporovaná z rozpočtu Unie, 
která kombinuje nevratné formy nebo 
vratné formy podpory z rozpočtu EU či 

5) „operací kombinování zdrojů“ 
operace podporovaná z rozpočtu Unie, 
která kombinuje nevratné formy nebo 
vratné formy podpory z rozpočtu EU či 
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obojí s vratnými formami podpory od 
rozvojových či jiných veřejných finančních 
institucí anebo od komerčních finančních 
institucí a investorů; pro účely této 
definice lze unijní programy financované 
z jiných zdrojů než z unijního rozpočtu, 
jako je inovační fond systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS), postavit na 
roveň programům Unie financovaným z 
rozpočtu Unie;

obojí s vratnými formami podpory od 
rozvojových či jiných veřejných finančních 
institucí anebo od komerčních finančních 
institucí a investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „dohodou o příspěvcích“ právní 
nástroj, jímž Komise a jeden či více 
členských států upřesní podmínky záruky 
EU v rámci složky členského státu, jak je 
stanoveno v článku 9;

9) „dohodou o příspěvcích“ právní 
nástroj, jímž Komise a jeden či více 
členských států upřesní podmínky záruky 
EU v rámci složky členského státu a v 
rámci vnitrostátního plánu transformace, 
který zajišťuje, že investice budou v 
souladu s klimatickými a jinými cíli v 
oblasti životního prostředí ve smyslu 
taxonomie EU a zásady „vážně 
nepoškozovat“ a budou k nim významně 
přispívat, jak je stanoveno v článku 9;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) zásadou „vážně nepoškozovat“ 
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zdržet se „významného poškozování 
environmentálních cílů“ ve smyslu článku 
17 nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „významným projektem společného 
evropského zájmu“ projekt, který splňuje 
všechna kritéria stanovená ve sdělení 
Komise „Kritéria pro analýzu slučitelnosti 
státní podpory, která má podpořit realizaci 
významných projektů společného 
evropského zájmu, s vnitřním trhem“ 
(Úř. věst. C 188, 20.6.2014, s. 4) nebo v 
jakékoli následné revidované verzi;

15) „významným projektem společného 
evropského zájmu“ projekt, který splňuje 
všechna kritéria stanovená ve sdělení 
Komise „Kritéria pro analýzu slučitelnosti 
státní podpory, která má podpořit realizaci 
významných projektů společného 
evropského zájmu, s vnitřním trhem“ 
(Úř. věst. C 188, 20.6.2014, s. 4) nebo v 
jakékoli následné revidované verzi, v 
souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí se zvláštním zřetelem k 
nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a větší 
transparentnosti při jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „investičními pokyny“ pokyny 
stanovené aktem v přenesené pravomoci 
podle čl. 7 odst. 7;

21) „investičními pokyny“ pokyny 
stanovené aktem v přenesené pravomoci 
podle čl. 7 odst. 7, které přesně stanoví, co 
zakládá soulad s cíli v oblasti klimatu a 
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jinými cíli v oblasti životního prostředí ve 
smyslu taxonomie EU a zásady „vážně 
nepoškozovat“ a co představuje významný 
příspěvek;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a) „odolností“ schopnost čelit 
společenským, hospodářským a 
ekologickým otřesům a přetrvávajícím 
strukturálním změnám udržitelným 
způsobem s cílem zachovat společenský 
blahobyt, aniž by bylo ohroženo dědictví 
pro budoucí generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28a) „cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí“ cíle Unie v oblasti 
klimatu stanovené v nařízení (EU) 
2020/… [evropský právní rámec pro 
klima] a cíle Unie v oblasti životního 
prostředí stanovené v posledním 
dostupném akčním programu pro životní 
prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28a) „společnostmi“ pro účely oblasti 
na podporu solventnosti obchodní 
společnosti, projektové společnosti, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a další právní struktury.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všeobecným cílem Programu 
InvestEU je podpora cílů politiky Unie 
prostřednictvím finančních a investičních 
operací, které přispívají k:

1. Všeobecným cílem Programu 
InvestEU je podpora cílů politiky Unie 
prostřednictvím finančních a investičních 
operací, které jsou plně v souladu s cíli 
Unie v oblasti klimatu, zejména s 
evropským právním rámcem pro klima1a, 
cílem klimatické neutrality, s kritérii 
stanovenými v nařízení o zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelného investování a 
cíli Zelené dohody, jakož i cíl v oblasti 
biologické rozmanitosti a přispívají k:
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 
výzkumu, inovací a digitalizace;

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 
růstu, výzkumu, inovací a digitalizace;

Or. it

Pozměňovací návrh 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu, k zelené 
transformaci na oběhové a klimaticky 
neutrální hospodářství, dosažení 
střednědobých a dlouhodobých cílů Unie 
v oblasti klimatu, energetiky a životního 
prostředí a k vytváření kvalitních 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) spravedlivému, inkluzivnímu a 
udržitelnému růstu a vysoce kvalitní 
zaměstnanosti v hospodářství Unie, 
udržitelnosti a odolnosti hospodářství Unie 
a jeho environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu, Zelené dohody 
pro Evropu, zásady „vážně nepoškozovat“ 
a evropského pilíře sociálních práv a k 
vytváření kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst; včetně akcí a 
opatření, která zmírňují dopad na 
pracovníky a chrání ty, které nepříznivě 
postihla transformace výrobních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru;

Or. it

Pozměňovací návrh 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a k vytváření kvalitních 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jejím cílům v oblasti 
životního prostředí a klimatu, jež 
přispívají k dosažení cílů Zelené dohody a 
klimatické neutrality, udržitelného rozvoje 
a cílů Pařížské dohody o změně klimatu a k 
vytváření kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

b) udržitelnému rozvoji a vysoce 
kvalitní zaměstnanosti v Unii, zejména 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí, cílů udržitelného 
rozvoje a cílů Pařížské dohody o změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, udržitelnosti 
hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 

b) růstu a zaměstnanosti v 
hospodářství Unie, vytváření pracovních 
míst, udržitelnosti hospodářství Unie a jeho 
environmentálního a klimatického 
rozměru, jež přispívají k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje a cílů Pařížské 
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dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

dohody o změně klimatu a k vytváření 
kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociální odolnosti, inkluzivitě a 
inovativnosti Unie;

c) sociální spravedlnosti, odolnosti, 
inkluzivitě, udržitelnosti a inovativnosti 
Unie s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociální odolnosti, inkluzivitě a 
inovativnosti Unie;

c) sociální odolnosti, rovnosti žen a 
mužů na trhu práce, inkluzivitě a 
inovativnosti Unie a rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociální odolnosti, inkluzivitě a 
inovativnosti Unie;

c) sociální odolnosti, inkluzivitě a 
inovativnosti Unie s ohledem na evropský 
pilíř sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpoře vědeckotechnického 
pokroku, kultury, vzdělávání a odborné 
přípravy;

d) podpoře vědeckotechnického 
pokroku, evropské kultury, vysoce 
kvalitního vzdělávání a odborné přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) integraci kapitálových trhů Unie a 
posilování jednotného trhu včetně řešení 
roztříštěnosti kapitálových trhů Unie, 
diverzifikace zdrojů financování podniků 
Unie a podpory udržitelného financování;

e) integraci kapitálových trhů Unie a 
posilování jednotného trhu včetně řešení 
roztříštěnosti kapitálových trhů Unie, 
diverzifikace zdrojů financování podniků 
Unie, zejména malých a středních 
podniků, a podpory udržitelného 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpoře hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti nebo

f) podpoře hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podpoře hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti nebo

f) posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19 a jeho 
transformaci na klimaticky neutrální 
oběhové hospodářství, které je udržitelné z 
hlediska životního prostředí a které 
účinně využívá energii a zdroje, nejpozději 
do roku 2040 za účelem udržení a posílení 
strategických hodnotových řetězců, 
klimatické a digitální transformace, 
investic zvyšujících odolnost ve smyslu 
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definice v příloze Va (nová) a zachování a 
posílení činností, které mají pro Unii 
strategický význam, pokud jde o kritickou 
infrastrukturu, transformační technologie, 
průlomové inovace a vstupy. Cíle fondu by 
měly být sledovány v rámci udržitelného 
rozvoje a v souladu s Aarhuskou úmluvou 
a v rámci prosazování cíle Unie zachovat 
a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho 
kvalitu a bojovat proti změně klimatu, jak 
je stanoveno v článku 11 a čl. 191 odst. 1 
SFEU. Podpora poskytovaná v rámci 
fondu by měla být v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie, a zejména 
malých a středních podniků, po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho průmyslových ekosystémů a 
strategických hodnotových řetězců a 
vytváření, zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o suroviny jeho strategických 
hodnotových řetězců a zachování a posílení 
činností, které mají pro Unii strategický 
význam, pokud jde o kritickou 
infrastrukturu, transformační technologie, 
průlomové inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a spotřebitele 
a podporu udržitelné transformace v 
souladu s taxonomií EU na základě 
časově vymezených a vědecky 
podložených cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců hmotného a nehmotného majetku 
a zachování a posílení činností, které mají 
pro Unii strategický význam, pokud jde o 
kritickou infrastrukturu, ať už fyzickou 
nebo virtuální nebo založenou na 
duševním vlastnictví, transformační 
technologie, průlomové inovace a vstupy 
pro podniky a spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené vnitrostátními a regionálními 
opatřeními omezujícími volný pohyb osob 
v důsledku pandemie COVID-19, udržení 
a posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému, na ekonomických 
ukazatelích založenému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení stávajících a vývoji nových 
strategických hodnotových řetězců a 
zachování a posílení činností, které mají 
pro Unii strategický význam, pokud jde o 
kritickou infrastrukturu, transformační 
technologie, průlomové inovace a vstupy 
pro podniky a spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Program InvestEU má tyto 
specifické cíle:

2. Program InvestEU má tyto 
specifické cíle, přičemž je třeba věnovat 
náležitou pozornost zásadě a prosazování 
rovnosti žen a mužů:

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporu finančních a investičních 
operací souvisejících s výzkumem, 
inovacemi a digitalizací, včetně podpory 
rozšiřování inovačních společností a 
uvádění technologií na trh, v oblastech 
uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b);

b) podporu finančních a investičních 
operací v souladu s taxonomií EU a 
zásadou „vážně nepoškozovat“, stejně 
jako souvisejících s výzkumem, inovacemi 
a digitalizací, včetně podpory rozšiřování 
inovačních společností a uvádění 
technologií na trh, v oblastech uvedených v 
čl. 7 odst. 1 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Bogdan Rzońca

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti financování pro malé a střední 

c) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti financování pro malé a střední 
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podniky a pro malé společnosti se střední 
tržní kapitalizací a posilování globální 
konkurenceschopnosti těchto malých a 
středních podniků;

podniky a pro malé společnosti se střední 
tržní kapitalizací a posilování globální 
konkurenceschopnosti těchto malých a 
středních podniků a malých společností se 
střední tržní kapitalizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti financování pro malé a střední 
podniky a pro malé společnosti se střední 
tržní kapitalizací a posilování globální 
konkurenceschopnosti těchto malých a 
středních podniků;

c) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti financování pro malé a střední 
podniky a pro malé společnosti se střední 
tržní kapitalizací a posilování jejich 
globální konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti financování pro malé a střední 
podniky a pro malé společnosti se střední 
tržní kapitalizací a posilování globální 
konkurenceschopnosti těchto malých a 
středních podniků;

c) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti financování a posilování 
globální konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků a malých společností se 
střední tržní kapitalizací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství.

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie a 
udržitelnosti Unie a jejího hospodářství v 
souladu s právními předpisy v oblasti 
energetiky a klimatu a cíli v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2030 a 2050, 
evropského pilíře sociálních práv, cíli 
zelené a digitální transformace, 
technologické autonomie, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, vytváření kvalitních 
pracovních míst, jakož i výzkumu a 
inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Clotilde Armand

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství.

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství, stejně jako posílení 
odolnosti vůči hospodářským otřesům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Bogdan Rzońca

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství.

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení odolnosti Unie a jejího 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) soukromé investice prováděné ve 
spolupráci s orgány veřejné správy, včetně 
místních, určené na přeměnu městských 
veřejných prostranství a zelených ploch, 
na obnovu měst a poskytování služeb 
veřejného zájmu.

Or. it

Pozměňovací návrh 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podporu solventnosti společností 
usazených v členském státě a působících v 
Unii, které podporují některý z cílů 
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uvedených v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 294
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podporu vytváření nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. EIB uznává podstatu InvestEU 
založenou na poptávce, avšak:
a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z InvestEU v rámci oblasti 
pro infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z 
InvestEU pro malé a střední podniky a 
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malé společnosti se střední tržní 
kapitalizací se do tohoto výpočtu 
nezahrnuje. K určení těchto složek nebo 
nákladových podílů projektů, jež se týkají 
opatření v oblasti klimatu, použije EIB 
svou mezinárodně dohodnutou metodiku;
b) zajistí, aby většina financování z 
InvestEU v rámci oblasti na podporu 
solventnosti byla využita na podporu 
způsobilých společností v členských 
státech a odvětvích, které byly 
koronavirovou pandemií postiženy 
nejvíce;
c) zajistí, aby většina financování z 
InvestEU v rámci oblasti na podporu 
solventnosti byla využita na podporu 
způsobilých společností v členských 
státech, v nichž je dostupnost státní 
podpory solventnosti omezenější.
Řídící výbor v případě potřeby poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 296
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 
850 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 
860 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
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pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k uvedení navrhované částky do souladu s částkami uvedenými v příloze I.

Pozměňovací návrh 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 
850 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 25 000 
000 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 
850 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 80 523 
320 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 40 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 
850 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 81 023 
320 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 
850 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 45 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

1. Záruka EU pro účely složky EU 
uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 85 423 
310 000 EUR (v běžných cenách). Vytvoří 
se na ni rezervy v míře 35 %. Částka 
uvedená v čl. 34 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a) se rovněž zohlední 
pro účely příspěvku k tvorbě rezerv 
vyplývající z této míry tvorby rezerv.

Or. en

Odůvodnění

Výše záruky zohledňuje navýšení rozpočtu na šestou oblast, kromě navýšení navržených 
spoluzpravodaji, jako projev podpory těchto oblastí. Účelem pozměňovacího návrhu je 
navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které navrhovala Evropská komise v 
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rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, stejně jako rozpočtové 
prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr pomoci společnostem z 
EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku pandemie COVID 19, by 
neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely složky členského státu uvedené v 
čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 
doplňující prostředky záruky EU za 
předpokladu, že členské státy přidělí podle 
[čl. 10 odst. 1] nařízení [[o společných 
ustanoveních] č.]44 a čl. [75 odst. 1] 
nařízení [[strategický plán SZP] č.]45 
odpovídající částky.

Pro účely složky členského státu uvedené v 
čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 
doplňující prostředky záruky EU za 
předpokladu, že členské státy přidělí podle 
[čl. 10 odst. 1] nařízení [[o společných 
ustanoveních] č.]44 a čl. [75 odst. 1] 
nařízení [[strategický plán SZP] č.]45 a v 
souladu s prováděním příslušných 
opatření v plánech oživení a odolnosti 
podle nařízení [facilita na podporu oživení 
a odolnosti] odpovídající částky.

_________________
44 odkaz není uveden
45 odkaz není uveden

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být finanční prostředky v rámci facility na podporu oživení a odolnosti uvolněny 
do složky členských států, musí být zahrnuty do plánů oživení a odolnosti členských států a 
musí být v souladu s cíli nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti.

Pozměňovací návrh 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Finanční příspěvky členských států v 
rámci složky členského státu včetně 
příspěvků ve formě záruk a peněžních 
prostředků nebo příspěvků do investičních 
platforem se od příslušných cílových 
schodků stanovených v Paktu o stabilitě a 
růstu odečítají v plné výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 31 153 850 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e).

2. Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 31 153 850 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e). Tato 
částka by měla být přednostně poskytnuta 
na iniciativy, které přispívají k záchraně 
životů v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu, přičemž nejméně 
25 % se přidělí na projekty v oblasti 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů s cílem podpořit 
iniciativu EU Renovační vlna“, iniciativu 
pro fotovoltaické využívání střech „Solar 
Rooftop“ a strategii pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů na moři, a měla by 
také zajišťovat odpovídající podporu při 
řešení problémů spojených s naléhavou 
situací v oblasti klimatu a digitalizace. 

Or. en

Justification

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
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market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Pozměňovací návrh 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 31 153 850 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e).

2. Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 10 400 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e).

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 41 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 41 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d), 
přičemž nejméně 25 % se věnuje na 
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projekty v oblasti energetické účinnosti a 
energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 41 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 41 500 010 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Or. en

Odůvodnění

Úprava nezbytná k uvedení navrhované částky do souladu s částkami uvedenými v příloze I.

Pozměňovací návrh 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 41 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 10 400 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Or. en



AM\1212517CS.docx 227/363 PE657.232v01-00

CS

Pozměňovací návrh 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 2 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na cíle uvedené v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 800 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na cíle uvedené v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení záruky EU pro účely 
složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení. V relevantních případech může 
Komise částky uvedené v příloze I upravit 
a částku uvedenou v prvním pododstavci 
zvýšit až o 15 % na každý cíl. O 
případných úpravách Komise informuje 
Evropský parlament a Radu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení záruky EU pro účely Orientační rozdělení záruky EU pro účely 
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složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení. V relevantních případech může 
Komise částky uvedené v příloze I upravit 
a částku uvedenou v prvním pododstavci 
zvýšit až o 15 % na každý cíl. O 
případných úpravách Komise informuje 
Evropský parlament a Radu.

složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení, přičemž nejméně 25 % podílu se 
přidělí na projekty v oblasti energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů 
pro každou oblast politiky. V relevantních 
případech může Komise částky uvedené v 
příloze I upravit a částku uvedenou v 
prvním pododstavci zvýšit až o 15 % na 
každý cíl. O případných úpravách Komise 
informuje Evropský parlament a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení záruky EU pro účely 
složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení. V relevantních případech může 
Komise částky uvedené v příloze I upravit 
a částku uvedenou v prvním pododstavci 
zvýšit až o 15 % na každý cíl. O 
případných úpravách Komise informuje 
Evropský parlament a Radu.

Orientační rozdělení záruky EU pro účely 
složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení. V relevantních případech může 
Komise částky uvedené v příloze I upravit 
a zvýšit až o 15 % na každý cíl. O 
případných úpravách Komise informuje 
Evropský parlament a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční krytí pro provádění 
opatření uvedených v kapitolách VI a VII 
činí 724 733 000 EUR (v běžných cenách).

3. Finanční krytí pro provádění 
opatření uvedených v kapitolách VI a VII 
činí 734 733 000 EUR (v běžných cenách).
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Or. en

Pozměňovací návrh 313
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud granty uvedené v čl. 3 odst. 
2 písm. a) nařízení [EURI] nebudou plně 
využity do 31. prosince 2023, poskytne se 
část nevyužité částky až do maximální 
výše 10 000 000 000 EUR (v běžných 
cenách) Fondu InvestEU na tvorbu rezerv 
na záruku EU na období 2024–2027 v 
souladu s článkem X nařízení 
[EURI]. Výše záruky EU uvedená v odst. 
1 prvním pododstavci a rozdělení záruky 
EU stanovené v příloze I se odpovídajícím 
způsobem upraví směrem nahoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Ondřej Kovařík

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) členů Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO), kteří jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru 
(EHP), v souladu s podmínkami 
stanovenými v Dohodě o Evropském 
hospodářském prostoru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 315
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Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přistupujících zemí, kandidátských 
zemí a potenciálních kandidátů v souladu 
s obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro jejich účast v 
programech Unie stanovenými v 
příslušných rámcových dohodách a 
rozhodnutích Rady o přidružení nebo 
obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými 
v dohodách mezi Unií a těmito třetími 
zeměmi;

vypouští se 

Or. it

Pozměňovací návrh 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přistupujících zemí, kandidátských 
zemí a potenciálních kandidátů v souladu 
s obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro jejich účast v programech 
Unie stanovenými v příslušných 
rámcových dohodách a rozhodnutích Rady 
o přidružení nebo obdobných dohodách a 
v souladu se zvláštními podmínkami 
stanovenými v dohodách mezi Unií a 
těmito třetími zeměmi;

b) přistupujících zemí v souladu s 
obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro jejich účast v programech 
Unie stanovenými v příslušných 
rámcových dohodách a rozhodnutích Rady 
o přidružení nebo obdobných dohodách a 
v souladu se zvláštními podmínkami 
stanovenými v dohodách mezi Unií a 
těmito třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) třetích zemí, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, v souladu s 
obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro účast těchto zemí v 
programech Unie stanovenými v 
příslušných rámcových dohodách a 
rozhodnutích Rady o přidružení nebo 
obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými 
v dohodách mezi Unií a těmito třetími 
zeměmi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) třetích zemí, na něž se vztahuje 
evropská politika sousedství, v souladu s 
obecnými zásadami a obecnými 
podmínkami pro účast těchto zemí v 
programech Unie stanovenými v 
příslušných rámcových dohodách a 
rozhodnutích Rady o přidružení nebo 
obdobných dohodách a v souladu se 
zvláštními podmínkami stanovenými 
v dohodách mezi Unií a těmito třetími 
zeměmi;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) třetích zemí v souladu s 
podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast dané třetí země v 
některém programu Unie, pokud tato 
dohoda:

vypouští se

i) zajišťuje spravedlivou rovnováhu, 
pokud jde o příspěvky třetí země, která se 
účastní programů Unie, a přínos pro ni;
ii) stanoví podmínky účasti v programech 
Unie, včetně výpočtu finančních 
příspěvků na jednotlivé programy a jejich 
správní náklady. Tyto příspěvky 
představují vnější účelově vázané příjmy v 
souladu s čl. 21 odst. 5 druhou větou 
finančního nařízení;
iii) nesvěřuje dané třetí zemi rozhodovací 
pravomoc ohledně daného programu 
Unie;
iv) zaručuje práva Unie zajistit řádné 
finanční řízení a chránit své finanční 
zájmy.

Or. it

Pozměňovací návrh 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) třetích zemí v souladu s 
podmínkami stanovenými ve zvláštní 
dohodě upravující účast dané třetí země v 

vypouští se
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některém programu Unie, pokud tato 
dohoda:
i) zajišťuje spravedlivou rovnováhu, 
pokud jde o příspěvky třetí země, která se 
účastní programů Unie, a přínos pro ni;
ii) stanoví podmínky účasti v programech 
Unie, včetně výpočtu finančních 
příspěvků na jednotlivé programy a jejich 
správní náklady. Tyto příspěvky 
představují vnější účelově vázané příjmy v 
souladu s čl. 21 odst. 5 druhou větou 
finančního nařízení;
iii) nesvěřuje dané třetí zemi rozhodovací 
pravomoc ohledně daného programu 
Unie;
iv) zaručuje práva Unie zajistit řádné 
finanční řízení a chránit své finanční 
zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iva) zaručuje podmínky vzájemnosti a 
ochranu strategických aktiv členských 
států Unie

Or. it

Pozměňovací návrh 322
Ondřej Kovařík

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složka EU Fondu InvestEU podle čl. 8 
odst. 1 písm. a) a každá oblast politiky dle 
čl. 7 odst. 1, s výjimkou oblasti politiky pro 
strategické evropské investice, může za 
podmínek stanovených v dohodě o 
Evropském hospodářském prostoru 
přijímat příspěvky od členů Evropského 
sdružení volného obchodu (ESVO), kteří 
jsou součástí Evropského hospodářského 
prostoru (EHP), a to za účelem účasti na 
konkrétních finančních produktech podle 
čl. 218 odst. 2 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) být ve shodě s cíli politiky a 
splňovat kritéria způsobilosti stanovená v 
pravidlech unijního programu, v jehož 
rámci je podpora přidělena;

a) být ve shodě s cíli politiky, zásadou 
„vážně nepoškozovat“ a splňovat kritéria 
způsobilosti stanovená v pravidlech 
unijního programu, v jehož rámci je 
podpora přidělena;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fond InvestEU působí 
prostřednictvím následujících pěti oblastí 
politiky, které se zaměřují na selhání trhu 
nebo nepříznivé investiční situace v daných 

1. Fond InvestEU působí 
prostřednictvím následujících šesti oblastí 
politiky, které se zaměřují na selhání trhu 
nebo nepříznivé investiční situace v daných 
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oblastech působnosti: oblastech působnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
infrastruktur usnadňujících přechod na 
jiný druh dopravy, bezpečnosti silničního 
provozu, mimo jiné v souladu s cílem Unie 
odstranit do roku 2050 smrtelné silniční 
nehody a závažná zranění, v oblasti obnovy 
a údržby železniční a silniční 
infrastruktury, rozšíření železnice, včetně 
nočních vlaků, infrastruktury veřejné 
dopravy, energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, udržitelného 
cestovního ruchu, vybavení, mobilních 
aktiv a zavádění inovativních technologií, 
které přispívají k dosažení unijních cílů 
environmentální odolnosti či odolnosti vůči 
změně klimatu nebo sociální udržitelnosti a 
splňují unijní normy environmentální nebo 
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sociální udržitelnosti a jsou v souladu s cíli 
stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu 
a zvyšují odolnost poskytování kritické 
zdravotní péče, ochrany veřejného zdraví 
a civilní ochrany, zejména výroby a 
vytváření zásob léčivých přípravků 
podporujících udržitelnou a etickou 
výrobu, zadávání veřejných zakázek, 
řízení a vydávání nevýlučných licencí pro 
výrobky významné pro zvládání krize, jako 
jsou např. zdravotnické potřeby a 
prostředky či ochranné prostředky tak, 
aby byla zajištěna jejich cenová 
dostupnost při zachování doplňkovosti s 
jinými nástroji Unie;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou 
textu a je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury,  
která zahrnuje udržitelné investice 
v oblasti dopravy včetně multimodální 
dopravy, bezpečnosti silničního provozu, 
mimo jiné v souladu s cílem Unie odstranit 
do roku 2050 smrtelné silniční nehody a 
závažná zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 

a) oblasti  infrastruktury,  která 
zahrnuje udržitelné investice včetně 
udržitelných investic v oblasti dopravy 
včetně multimodální dopravy, bezpečnosti 
silničního provozu, mimo jiné v souladu s 
cílem Unie odstranit do roku 2050 smrtelné 
silniční nehody a závažná zranění, v oblasti 
obnovy, zabezpečení a údržby železniční a 
silniční infrastruktury, energetiky, zejména 
energie z obnovitelných zdrojů, 
energetické účinnosti v souladu s 
energetickým rámcem 2030, projektů na 
renovaci budov a obnovu měst zaměřených 
na úspory energie a zapojení budov do 
propojeného energetického, skladovacího, 
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systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

digitálního a dopravního systému, 
zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských a horských 
oblastech a v současné době vylidněných 
oblastech s cílem podpořit opětovné 
osídlení, dodávek a zpracování surovin, 
kosmu, oceánů, vody, včetně 
vnitrozemských a jezerních vodních cest, 
nakládání s odpady v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s nimi a se zásadami 
oběhového hospodářství, přírodní a další 
environmentální infrastruktury, kulturního 
dědictví, cestovního ruchu, vybavení, 
mobilních aktiv a zavádění inovativních 
technologií, které přispívají k dosažení 
unijních cílů environmentální odolnosti či 
odolnosti vůči změně klimatu nebo sociální 
udržitelnosti a splňují unijní normy 
environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 327
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030 a cílem EU v oblasti 
klimatické neutrality na základě časově 
vymezených a vědecky podložených cílů, 
projektů na renovaci budov zaměřených na 
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systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

úspory energie a zapojení budov do 
propojeného energetického, skladovacího, 
digitálního a dopravního systému, 
zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit nejpozději 
do roku 2050 smrtelné silniční nehody a 
závažná zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030 a odstraněním energetické 
chudoby, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
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digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, udržitelného 
cestovního ruchu, vybavení, mobilních 
aktiv a zavádění inovativních technologií, 
které přispívají k dosažení unijních cílů 
environmentální odolnosti či odolnosti vůči 
změně klimatu a přizpůsobení se této 
změně nebo sociální udržitelnosti a splňují 
unijní normy environmentální nebo 
sociální udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
infrastruktury zdravotní péče, včetně 
výstavby nemocnic, energetiky, zejména 
energie z obnovitelných zdrojů, 
energetické účinnosti v souladu s 
energetickým rámcem 2030, projektů na 
renovaci budov zaměřených na úspory 
energie a zapojení budov do propojeného 
energetického, skladovacího, digitálního a 
dopravního systému, zlepšování úrovně 
propojitelnosti, digitálního propojení a 
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dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

přístupu k němu, mimo jiné ve 
venkovských oblastech, dodávek a 
zpracování surovin, kosmu, oceánů, vody, 
včetně vnitrozemských vodních cest, 
nakládání s odpady v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s nimi a se zásadami 
oběhového hospodářství, přírodní a další 
environmentální infrastruktury, kulturního 
dědictví, cestovního ruchu, vybavení, 
mobilních aktiv a zavádění inovativních 
technologií, které přispívají k dosažení 
unijních cílů environmentální odolnosti či 
odolnosti vůči změně klimatu nebo sociální 
udržitelnosti a splňují unijní normy 
environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit nejpozději 
do roku 2050 smrtelné silniční nehody a 
závažná zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030 a odstraněním energetické 
chudoby, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
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oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, udržitelného 
cestovního ruchu, vybavení, mobilních 
aktiv a zavádění inovativních technologií, 
které přispívají k dosažení unijních cílů 
environmentální odolnosti či odolnosti vůči 
změně klimatu nebo sociální udržitelnosti a 
splňují unijní normy environmentální nebo 
sociální udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, využívání odpadů a 
nakládání s odpady v souladu s hierarchií 
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zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

způsobů nakládání s nimi a se zásadami 
oběhového hospodářství, přírodní a další 
environmentální infrastruktury, kulturního 
dědictví, cestovního ruchu, vybavení, 
mobilních aktiv a zavádění inovativních 
technologií, které přispívají k dosažení 
unijních cílů environmentální odolnosti či 
odolnosti vůči změně klimatu nebo sociální 
udržitelnosti a splňují unijní normy 
environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) inovace podporující, umožňující a 
urychlující zelenou transformaci na 
klimaticky neutrální, oběhové a udržitelné 
hospodářství v souladu s taxonomií EU a 
se zásadou „vážně nepoškozovat“ 
měřenou na základě časově vymezených a 
vědecky podložených cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oblasti výzkumu, inovací a 
digitalizace, která zahrnuje výzkum, vývoj 
produktů a inovace, transfer technologií a 
výsledků výzkumu na trh za účelem 

b) oblasti výzkumu, inovací a 
digitalizace, která zahrnuje výzkum, vývoj 
produktů a inovace, transfer technologií a 
výsledků výzkumu na trh za účelem 
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podpory tržních zprostředkovatelů a 
spolupráce mezi podniky, demonstrace a 
zavádění inovativních řešení a podpory 
rozšiřování inovativních společností, jakož 
i digitalizaci průmyslu Unie;

podpory tržních zprostředkovatelů a 
spolupráce mezi podniky, demonstrace a 
zavádění inovativních řešení a podpory 
rozšiřování inovativních společností, jakož 
i digitalizaci průmyslu Unie, alespoň 30 % 
objemu úvěrů v rámci této oblasti politiky 
bude přiděleno podnikům vedeným 
ženami;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oblasti výzkumu, inovací a 
digitalizace,  která zahrnuje výzkum, vývoj 
produktů a inovace, transfer technologií a 
výsledků výzkumu na trh za účelem 
podpory tržních zprostředkovatelů a 
spolupráce mezi podniky, demonstrace a 
zavádění inovativních řešení a podpory 
rozšiřování inovativních společností, jakož 
i digitalizaci průmyslu Unie;

b) oblasti výzkumu, inovací a 
digitalizace, která zahrnuje výzkum, vývoj 
produktů a inovace, transfer technologií a 
výsledků výzkumu na trh za účelem 
podpory tržních zprostředkovatelů a 
spolupráce mezi podniky, podpory 
digitální gramotnosti, demonstrace a 
zavádění inovativních řešení a podpory 
rozšiřování inovativních společností, jakož 
i digitalizaci průmyslu členských států 
Unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oblasti výzkumu, inovací a 
digitalizace, která zahrnuje výzkum, vývoj 

b) oblasti výzkumu, inovací a 
digitalizace, která zahrnuje výzkum, vývoj 
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produktů a inovace, transfer technologií a 
výsledků výzkumu na trh za účelem 
podpory tržních zprostředkovatelů a 
spolupráce mezi podniky, demonstrace a 
zavádění inovativních řešení a podpory 
rozšiřování inovativních společností, jakož 
i digitalizaci průmyslu Unie;

produktů a inovace, transfer technologií a 
výsledků výzkumu na trh za účelem 
podpory tržních zprostředkovatelů a 
spolupráce mezi podniky, demonstrace a 
zavádění inovativních řešení a podpory 
rozšiřování inovativních společností, jakož 
i digitalizaci průmyslu Unie, s patřičným 
ohledem na digitální propast mezi ženami 
a muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v kulturních a kreativních 
odvětvích, jakož i pro malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací;

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v kulturních a kreativních 
odvětvích, jakož i pro malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací, alespoň 30 % 
objemu úvěrů v rámci této oblasti politiky 
bude přiděleno malým a středním 
podnikům vedeným ženami;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
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financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v kulturních a kreativních 
odvětvích, jakož i pro malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací;

financování především pro malé a střední 
podniky s patřičným ohledem na podniky 
vedené ženami, malé a střední podniky, 
včetně inovativních a těch, které působí v 
kulturních a kreativních odvětvích, jakož i 
pro malé společnosti se střední tržní 
kapitalizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v kulturních a kreativních 
odvětvích, jakož i pro malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací;

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v kulturních a kreativních odvětvích 
a v cestovním ruchu, jakož i pro malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na podporu a začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a rovné účasti žen v 
hospodářství, zejména pokud jde o tvorbu 
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včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
občanů třetích zemí;

pracovních míst, s cílem odstranit 
genderové rozdíly v poskytování péče 
prostřednictvím zlepšení dostupnosti a 
cenové dostupnosti kvalitních 
pečovatelských služeb prostřednictvím 
ESF+, EFRR, InvestEU, EZFRV, jakož i 
ve společnosti, dovednosti, vzdělávání, 
odbornou přípravu a související služby, 
podnikání, sociální infrastrukturu včetně 
zdravotnické a vzdělávací infrastruktury a 
sociálního a studentského bydlení, péči o 
děti, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči a péči o děti, zejména 
pro samoživitele, péči o osoby se 
zdravotním postižením, inkluzi a 
přístupnost, opatření k zajištění rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem, podporu mezigeneračního 
porozumění a podporu a integraci 
zranitelných osob, včetně osob se 
zdravotním postižením, samoživitelů, osob 
ve znevýhodněném sociálně-ekonomickém 
postavení, žen, obětí / někdejších obětí 
genderově podmíněného násilí, osob 
LGBTI, etnických menšin, Romů, občanů 
třetích zemí, a také útulky a linky pomoci 
obětem násilí, přičemž zvláštní pozornost 
je věnována venkovským, horským, 
nejvzdálenějším a nejméně rozvinutým 
regionům;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
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na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
občanů třetích zemí;

na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně veřejné zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, veřejnou 
zdravotní a dlouhodobou péči se zvláštním 
zaměřením na děti a zranitelné skupiny, 
inkluzi a přístupnost, kulturní a kreativní 
činnosti se sociálním cílem a integraci 
zranitelných osob včetně občanů třetích 
zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností,  která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
občanů třetích zemí;

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
starších osob a občanů třetích zemí;

Or. it

Pozměňovací návrh 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
občanů třetích zemí;

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku, dovednosti, 
vzdělávání, odbornou přípravu a 
související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti s cílem 
podporovat evropskou kulturu a integraci 
zranitelných evropských občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na podporu rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
občanů třetích zemí;

d) oblasti sociálních investic a 
dovedností, která zahrnuje 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a sociální ekonomiku a opatření 
na zajištění rovnosti žen a mužů, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
a související služby, sociální infrastrukturu 
včetně zdravotnické a vzdělávací 
infrastruktury a sociálního a studentského 
bydlení, sociální inovace, zdravotní a 
dlouhodobou péči, inkluzi a přístupnost, 
kulturní a kreativní činnosti se sociálním 
cílem a integraci zranitelných osob včetně 
občanů třetích zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii, kteří se nepodíleli na praní peněz, 
financování terorismu, vyhýbání se 
daňovým povinnostem nebo na daňových 
únicích, ani nejsou z těchto důvodů 
vyšetřováni či stíháni, a jejichž činnosti 
mají pro Unii strategický význam a plní 
cíle EU do roku 2030 a cíl v oblasti 
klimatické neutrality, jak je zakotven v 
evropském právním rámci pro klima a v 
nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic, a podporují digitální 
transformaci a zvyšování odolnosti 
evropské společnosti a hospodářství ve 
smyslu definice uvedené v příloze Va 
(nová), a to v jedné z těchto dílčích oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, v souladu s prioritami 
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zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

popsanými v Nové průmyslové strategii 
pro zelenou a digitální Evropu a s 
modelem rozvoje založeným na 
průmyslových ekosystémech. Tato oblast 
by měla podporovat projekty, které 
zlepšují konkurenceschopnost ekonomik 
členských států, posilují podnikání a 
snižují závislost na zranitelných 
dodavatelských řetězcích, zejména s 
ohledem na zelenou a digitální 
transformaci a zvyšování odolnosti, v jedné 
z těchto dílčích oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a 
působí v Unii a jejichž činnosti mají pro 
Unii strategický význam, zejména s 
ohledem na zelenou a digitální 
transformaci a zvyšování odolnosti, v jedné 
z těchto dílčích oblastí:

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické a na 
budoucnost orientované investice na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v jednom nebo více členských 
státech a působí v Unii a jejichž činnosti 
mají pro Unii strategický význam, zejména 
s ohledem na zelenou a digitální 
transformaci a zvyšování odolnosti, 
přičemž rovněž posilují 
konkurenceschopnost hospodářství 
členských států, včetně potřeby obnovit 
výrobní kapacitu členských států a 
podporovat podnikání a vytváření 
pracovních míst, v jedné z těchto dílčích 
oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță



AM\1212517CS.docx 251/363 PE657.232v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
cíle EU v oblasti klimatu a životního 
prostředí, konkrétně cíl dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050 a cíle 
stanovené v nařízení XXXX / XX 
(evropský právní rámec pro klima), a 
digitální transformaci a zvyšování 
odolnosti, v jedné z těchto dílčích oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
potřeby v oblasti oživení Unie po pandemii 
COVID-19, zelenou a digitální 
transformaci a zvyšování odolnosti, v jedné 
z těchto dílčích oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic,  která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

e) oblasti strategických evropských 
investic, oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro členské 
státy Unie strategický význam, zejména s 
ohledem na hospodářskou obnovu a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

Or. it

Pozměňovací návrh 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany;

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků, podpora udržitelné a etické 
výroby, zadávání zakázek, řízení a 
vydávání nevýlučných licencí pro 
produkty s významem pro krizi tak, aby 
byla zajištěna jejich cenová dostupnost při 
zachování doplňkovosti s jinými nástroji 
Unie, zdravotnických prostředků, 
zdravotnických potřeb, ochranných 
prostředků a posílení kapacity reakce na 
krize v oblasti zdraví a systému civilní 
ochrany na základě zásad široké 
dostupnosti a cenové dostupnosti výrobků 
nezbytných pro mimořádné události v 
oblasti zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany;

i) poskytování kritické veřejné 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví, systémů 
veřejné zdravotní péče a systému civilní 
ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany;

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a očkovacích látek, 
zdravotnických prostředků a potřeb, 
posílení kapacity reakce na krize v oblasti 
zdraví a systému civilní ochrany,

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní; tyto kritické infrastruktury by 
měly začleňovat hledisko rovnosti žen a 
mužů a měly by zajistit, že provádění 
těchto infrastruktur nebudou provázet 
žádné snahy o předpojatost;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Sabine Verheyen
za Výbor pro kulturu a vzdělávání

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální nebo založená na duševním 
vlastnictví, včetně těch prvků 
infrastruktury, které byly identifikovány 
jako kritické, v oblastech energetiky, 
dopravy, životního prostředí, zdraví, 
bezpečné digitální komunikace, 5G, 
internetu věcí, platforem pro online služby, 
bezpečného cloud computingu, zpracování 
nebo ukládání dat, platební a finanční 
infrastruktury, leteckého a kosmického 
průmyslu, obrany, komunikací, 
sdělovacích prostředků, audiovizuálních 



AM\1212517CS.docx 255/363 PE657.232v01-00

CS

pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

technologií, kulturních a kreativních 
odvětví, včetně kulturního dědictví, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, avšak s vyloučením 
činností souvisejících s fosilními palivy a 
jadernou energetikou, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, veřejné dopravy a 
aktivní mobility, životního prostředí, vody, 
zdraví, bezpečné digitální komunikace a 
sítí, internetu věcí, platforem pro online 
služby, bezpečného cloud computingu, 
zpracování nebo ukládání dat, platební a 
finanční infrastruktury, leteckého a 
kosmického průmyslu, bezpečnosti, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G a ultra vysokorychlostní 
kapacitní sítě, internetu věcí, platforem pro 
online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
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zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Clotilde Armand

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, seismické bezpečnosti, zdraví, 
bezpečné digitální komunikace, internetu 
věcí, platforem pro online služby, 
bezpečného cloud computingu, zpracování 
nebo ukládání dat, platební a finanční 
infrastruktury, leteckého a kosmického 
průmyslu, obrany, komunikací, 
sdělovacích prostředků, vzdělávání a 
odborné přípravy, volební infrastruktury a 
citlivých zařízení, jakož i pozemků a 
nemovitostí, jež jsou pro využívání této 
kritické infrastruktury zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, internetu věcí, platforem pro 
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pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) kritické kapacity včasného 
odhalování a koordinované 
institucionální a ekonomické reakce v 
případě rizika krize, jakož i pro oblast 
rozvoje řešení nepřetržitého fungování 
podniků a služeb základních veřejných a 
soukromých institucí a odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) investiční a technická pomoc 
společnostem, zejména malým a středním 
podnikům, a komunitám, za účelem 
zvýšení odolnosti jejich hodnotových 
řetězců a modelů podnikání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iib) klíčové investice do renovací a 
integrace inovativních řešení v odvětví 
stavebnictví za účelem dosažení cíle 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
a vysoce energeticky účinného a 
klimaticky neutrálního odvětví budov do 
roku 2025. Investice, které přispějí k 
vytvoření až 2 milionů pracovních míst ve 
stavebnictví a povedou k vytvoření čistého 
hospodářství v rámci Zelené dohody pro 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iib) strategické investice do projektů 
energie z obnovitelných zdrojů, které mají 
velký potenciál, aby výrazně přispěly k 
plnění cílů stanovených ve směrnici (EU) 
2018/2001 v platném znění, vzhledem k 
tomu, že všechny regiony Unie mají 
značný potenciál, pokud jde o bohaté 
obnovitelné zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iic) podpora podmínek pro oživení 
podnikání, financování rozvoje 
soukromého sektoru včetně začínajících 
podniků a malých a středních podniků a 
rozšiřování sítí klastrů a center pro 
digitální inovace, privatizace, 
přizpůsobení se technologickému rozvoji a 
udržitelný rozvoj odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iid) investiční a technická pomoc pro 
rozvoj podnikatelských dovedností, za 
účelem zakládání nových začínajících 
podniků, malých a středních podniků a 
rodinných podniků, které diverzifikují a 
rozšíří podnikatelský trh; investice a 
technická pomoc za účelem rozvoje sítí 
klastrů a center pro digitální inovace na 
celém kontinentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) poskytování zboží a služeb, které 
slouží k provozu a údržbě kritické 
infrastruktury podle bodu ii);

iii) poskytování know-how, zboží, 
technologií a služeb, které slouží k 
provozu a údržbě kritické infrastruktury 
podle bodu ii);

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně:

iv) podpora inovativní a udržitelné 
reindustrializace Evropy v souladu s 
prioritami popsanými v Nové průmyslové 
strategii pro zelenou a digitální Evropu a 
v modelu rozvoje založeném na 
průmyslových ekosystémech 
prostřednictvím klíčových základních, 
transformačních, zelených a digitálních 
technologií a dovedností a průlomových 
inovací, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, s přihlédnutím k zásadě spravedlivé 
transformace, včetně klíčových 
základních, transformačních, zelených a 
digitálních technologií a průlomových 
inovací, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, s přihlédnutím k zásadě spravedlivé 
transformace, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně:

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a potřebné 
průlomové inovace se širokými 
společenskými přínosy, jsou-li investice 
strategicky významné pro dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí a pro udržitelnou transformaci 
její průmyslové základny, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně:

iv) klíčové základní, transformační, 
udržitelné a digitální technologie a 
průlomové inovace, jsou-li investice 
strategicky významné pro průmyslovou 
budoucnost Unie, včetně:

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně:

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro udržitelnou budoucnost 
Unie, včetně:
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Or. en

Pozměňovací návrh 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie;

a) etické umělé inteligence, 
technologie distribuované účetní knihy, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství;

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů a opatření v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů v rámci 
mechanismu Unie pro financování 
energie z obnovitelných zdrojů ve smyslu 
článku 33 nařízení (EU) 2018/1999, 
technologií pro skladování energie včetně 
udržitelných baterií, udržitelných 
dopravních technologií, aplikací pro zelený 
vodík a palivové články, technologií s 
nulovými emisemi pro průmysl, 
technologií pro oběhové hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 373
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství;

b) energetické účinnosti a technologií 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
technologií pro skladování energie včetně 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro zelený vodík 
vyrobený pomocí elektřiny z 
obnovitelných zdrojů a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství;

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství a technologií 
jaderné energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství;

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl 
a celé hospodářství, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) technologií používaných v odvětví 
cestovního ruchu a inovací používaných v 
zemědělském a lesnickém odvětví a ve 
venkovských oblastech;

Or. it

Pozměňovací návrh 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) udržitelného cestovního ruchu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) výrobní zařízení pro hromadnou 
výrobu informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v EU,

v) zařízení na recyklaci a výrobní 
zařízení pro hromadnou výrobu 
informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
podniky nebo spotřebitele v EU, včetně 
energie či surovin nebo potravinového 
zabezpečení, s ohledem na účinné 
využívání zdrojů a oběhovost ve 
strategických hodnotových řetězcích;

vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
podniky nebo spotřebitele v EU, včetně 
energie či surovin – kromě případů, na 
které se již vztahují právní požadavky – 
nebo potravinového zabezpečení, s 
ohledem na potřebu omezeného a 
účinnějšího využívání zdrojů a oběhovost 
ve strategických hodnotových řetězcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) kritické technologie a vstupy pro 
bezpečnost Unie a jejích členských států, 
jako jsou obranné a kosmické odvětví a 
kybernetická bezpečnost, a zboží dvojího 
užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady 
(ES) č. 428/2009.

vii) kritické technologie a vstupy pro 
bezpečnost Unie a jejích členských států 
(jako jsou bezpečnostní a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost) a 
civilní komponenty zboží dvojího užití ve 
smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady (ES) 
č. 428/2009 nebo jakékoli následné revize 
a příslušných platných právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě investic do kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států 
koneční příjemci nesmí být kontrolováni 
třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí a 
musí mít v Unii své výkonné vedení.

V případě investic do kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států 
koneční příjemci nesmí být kontrolováni 
třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí a 
musí mít v Unii své výkonné vedení. Tyto 
investice podporují rovnost žen a mužů na 
všech úrovních a jsou s touto zásadou v 
souladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě investic do kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států 
koneční příjemci nesmí být kontrolováni 
třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí a 
musí mít v Unii své výkonné vedení.

V případě investic do kosmu, bezpečnosti a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států 
koneční příjemci nesmí být kontrolováni 
třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí a 
musí mít v Unii své výkonné vedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

financování a investice v rámci této 
oblasti by měly být přednostně 
poskytovány na iniciativy, které přispívají 
k záchraně životů v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu, 
přičemž nejméně 25 % se přidělí na 
projekty v oblasti energetické účinnosti a 
energie z obnovitelných zdrojů, a také by 
měly zajišťovat odpovídající podporu při 
řešení problémů spojených s naléhavou 
situací v oblasti klimatu a digitalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případné nezbytné požadavky týkající se 
kontroly a výkonného vedení konečných 
příjemců v dalších dílčích oblastech v 
rámci oblasti politiky pro strategické 
evropské investice a kontroly 
zprostředkovatelů v rámci uvedené oblasti 
politiky stanoví řídicí rada, přičemž 
zohlední příslušná hlediska veřejného 
pořádku nebo bezpečnosti.

Pro podporu podle tohoto nařízení by 
neměly být způsobilé činnosti, které:

a) nejsou slučitelné s dosažením Pařížské 
dohody a cílů Zelené dohody pro Evropu v 
oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména s cílem dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050 a cíli stanovenými 
podle nařízení XXXX/XX (evropský 
právní rámec pro klima);
b) nebo s kritériem „vážně nepoškozovat“ 
stanoveným v nařízení 2020/852 [nařízení 
o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování (taxonomie 
EU)];
c) mají být realizovány v členském státě, 
který porušuje zásadu právního státu 
podle článku 2 SEU.
Případné nezbytné požadavky týkající se 
kontroly a výkonného vedení konečných 
příjemců v dalších dílčích oblastech v 
rámci oblasti politiky pro strategické 
evropské investice a kontroly 
zprostředkovatelů v rámci uvedené oblasti 
politiky stanoví řídicí rada, přičemž 
zohlední příslušná hlediska veřejného 
pořádku nebo bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případné nezbytné požadavky týkající se 
kontroly a výkonného vedení konečných 
příjemců v dalších dílčích oblastech v 
rámci oblasti politiky pro strategické 
evropské investice a kontroly 
zprostředkovatelů v rámci uvedené oblasti 
politiky stanoví řídicí rada, přičemž 
zohlední příslušná hlediska veřejného 
pořádku nebo bezpečnosti.

Případné nezbytné požadavky týkající se 
kontroly a výkonného vedení konečných 
příjemců v dalších dílčích oblastech v 
rámci oblasti politiky pro strategické 
evropské investice a kontroly 
zprostředkovatelů v rámci uvedené oblasti 
politiky stanoví řídicí rada s vyváženým 
zastoupením žen a mužů, přičemž 
zohlední příslušná hlediska veřejného 
pořádku nebo bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Oblast na podporu solventnosti
i. Záruka EU může být použita na 
podporu financování EIB nebo na 
poskytnutí záruk fondům, zvláštním 
účelovým jednotkám nebo jiným 
investičním platformám či na investice do 
fondů, zvláštních účelových jednotek nebo 
jiných investičních platforem, mimo jiné 
prostřednictvím národních podpůrných 
bank či institucí nebo jiných příslušných 
subjektů, které poskytují kapitálové 
investice a investice kapitálového typu do 
společností.
ii. Oblast na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřena na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na 
společnosti zapojené do přeshraničních 
činností v rámci Unie a/nebo na 
společnosti s vysokým potenciálem v 
oblasti zelené a digitální transformace.
iii. Fondy, zvláštní účelové jednotky nebo 
investiční platformy poskytují financování 
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za obchodních podmínek nebo za 
podmínek, které jsou v souladu s 
dočasným rámcem pro opatření státní 
podpory, přičemž náležitě zohledňují 
evropskou povahu oblasti na podporu 
solventnosti a nezávislé řízení fondů a 
dalších jednotek.
iv. Fondy, zvláštní účelové jednotky nebo 
investiční platformy mají obchodní 
vedení, které přijímá investiční 
rozhodnutí, nebo vedení, jež je nezávislé 
na všech investorech.
v. Společnosti, na něž se fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní 
zátěži s ohledem na velikost společností, 
přičemž ustanovení pro malé a střední 
podniky budou mírnější. Společnosti s 
určitou úrovní expozice činnostem 
poškozujícím životní prostředí a uvedeným 
v předem definovaném seznamu, zejména 
v odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.
vi. Operace v rámci této oblasti jsou 
prováděny v souladu s vnitřními pravidly 
a postupy EIB. Veškeré relevantní 
informace týkající se posuzování operace 
jsou zpřístupněny členům řídící rady a 
členům investičního výboru.
vii. Záruky nebo investice EIB se oceňují 
v souladu s článkem 12.

Or. en



PE657.232v01-00 272/363 AM\1212517CS.docx

CS

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 387
Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Režim pro spravedlivou 
transformaci se zavede horizontálně ve 
všech oblastech politiky. Režim pro 
spravedlivou transformaci zahrnuje 
investice, které řeší sociální, hospodářské 
nebo environmentální úkoly vyplývající z 
procesu transformace na klimatickou 
neutralitu EU do roku 2050 a dosažení 
cíle Unie v oblasti klimatu do roku 2030 
ve stávajícím platném znění, a jsou 
prospěšné pro regiony uvedené v plánu 
spravedlivé transformace vypracovaném 
členským státem v souladu s článkem [7] 
nařízení [nařízení o FST].

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Režim pro spravedlivou 
transformaci, který tvoří druhý pilíř 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, se zavede horizontálně ve 
všech oblastech politiky. Tento režim 
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zahrnuje investice, které řeší sociální, 
hospodářské a environmentální úkoly 
vyplývající z procesu transformace na 
cestě k dosažení cíle EU v oblasti klimatu 
do roku 2030 a klimatické neutrality Unie 
do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Za tímto účelem Komise 
aktualizuje investiční pokyny InvestEU, 
kterými se stanoví požadavky na investiční 
operace podporované z Fondu InvestEU 
tak, aby zahrnovaly oddíl týkající se 
režimu pro spravedlivou transformaci 
InvestEU a způsobů jeho provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy finanční nebo 
investiční operace předložená investičnímu 
výboru podle článku 23 spadá pod více než 
jednu oblast politiky, přiřadí se k oblasti 
politiky, pod kterou spadá její hlavní cíl 
nebo hlavní cíl většiny dílčích projektů 
operace, ledaže by bylo v investičních 
pokynech stanoveno jinak.

2. V případech, kdy finanční nebo 
investiční operace předložená investičnímu 
výboru podle článku 23 spadá pod více než 
jednu oblast politiky, bude prověřována 
podle prověřovacích kritérií taxonomie 
EU, zejména podle zásady „vážně 
nepoškozovat“. Přiřadí se k oblasti 
politiky, pod kterou spadá její hlavní cíl 
nebo hlavní cíl většiny dílčích projektů 
operace, ledaže by bylo v investičních 



PE657.232v01-00 274/363 AM\1212517CS.docx

CS

pokynech stanoveno jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Finanční a investiční operace 
splňují kritéria vyplývající ze zásady 
„vážně nepoškozovat“ ve smyslu článku 
17 nařízení (EU) 2020/852.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální či sociální dopad. Pokud 
takový dopad mají, podléhají prověření z 
hlediska environmentální a sociální 
udržitelnosti, aby se minimalizovaly 
nepříznivé dopady a maximalizovaly 
přínosy pro klimatický, environmentální a 
sociální rozměr. Za tímto účelem 
poskytnou předkladatelé projektů, kteří 
žádají o financování, odpovídající 
informace založené na pokynech 
uvedených v odstavci 4. Pokud prováděcí 
partner dospěje k závěru, že prověření 
udržitelnosti není třeba provést, sdělí 
investičnímu výboru důvody.
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rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody. Pokud 
se projekt týká více oblastí politiky a 
existuje alespoň jedna oblast politiky 
slučitelná s cíli v oblasti klimatu, je 
projekt považován za způsobilý pro 
podporu stanovenou tímto nařízením ve 
vztahu k výše uvedené kompatibilní 
oblasti politiky.

Or. it
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Pozměňovací návrh 394
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad, včetně dopadu, který poškozuje 
rovnost žen a mužů na trhu práce. Pokud 
takový dopad mají, podléhají prověření z 
hlediska klimatické, environmentální a 
sociální udržitelnosti a udržitelnosti v 
oblasti rovnosti žen a mužů, aby se 
minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr a 
rozměr rovnosti žen a mužů. Za tímto 
účelem poskytnou předkladatelé projektů, 
kteří žádají o financování, odpovídající 
informace založené na pokynech 
uvedených v odstavci 4. Z prověření se 
vyloučí malé projekty do určité velikosti 
stanovené v pokynech. Projekty, které 
nejsou slučitelné s cíli v oblasti klimatu, 
nejsou pro podporu v rámci tohoto nařízení 
způsobilé. Pokud prováděcí partner dospěje 
k závěru, že prověření udržitelnosti není 
třeba provést, sdělí investičnímu výboru 
důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
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environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se zabránilo nepříznivým dopadům a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu a jinými cíli v oblasti 
životního prostředí a které nesplňují 
kritéria stanovená v taxonomii EU, nejsou 
pro podporu v rámci tohoto nařízení 
způsobilé. Pokud prováděcí partner dospěje 
k závěru, že prověření udržitelnosti není 
třeba provést, sdělí investičnímu výboru 
důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
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prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli Unie 
v oblasti klimatu a životního prostředí, 
nejsou pro podporu v rámci tohoto nařízení 
způsobilé. Pokud prováděcí partner dospěje 
k závěru, že prověření udržitelnosti není 
třeba provést, sdělí investičnímu výboru 
důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu a/nebo sociálními cíli, 
nejsou pro podporu v rámci tohoto nařízení 
způsobilé. Pokud prováděcí partner dospěje 
k závěru, že prověření udržitelnosti není 
třeba provést, sdělí investičnímu výboru 
důvody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu, nejsou pro podporu v 
rámci tohoto nařízení způsobilé. Pokud 
prováděcí partner dospěje k závěru, že 
prověření udržitelnosti není třeba provést, 
sdělí investičnímu výboru důvody.

3. Finanční a investiční operace se 
prověřují, aby se stanovilo, zda mají 
environmentální, klimatický či sociální 
dopad. Pokud takový dopad mají, podléhají 
prověření z hlediska klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti, 
aby se minimalizovaly nepříznivé dopady a 
maximalizovaly přínosy pro klimatický, 
environmentální a sociální rozměr. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
projektů, kteří žádají o financování, 
odpovídající informace založené na 
pokynech uvedených v odstavci 4. Z 
prověření se vyloučí malé projekty do 
určité velikosti stanovené v pokynech. 
Projekty, které nejsou slučitelné s cíli v 
oblasti klimatu a sociálními cíli, nejsou pro 
podporu v rámci tohoto nařízení způsobilé. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, sdělí investičnímu výboru důvody.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vypracuje pokyny k 
udržitelnosti, které v souladu s 
environmentálními a sociálními cíli a 
standardy Unie umožní:

4. Komise vypracuje pokyny k 
udržitelnosti, které umožní:
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Or. it

Pozměňovací návrh 400
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vypracuje pokyny k 
udržitelnosti, které v souladu s 
environmentálními a sociálními cíli a 
standardy Unie umožní:

4. Komise vypracuje pokyny k 
udržitelnosti v souladu s nařízením o 
taxonomii EU a environmentálními a 
sociálními cíli a standardy Unie a cíli a 
standardy Unie v oblasti klimatu, které 
umožní:

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise vypracuje pokyny k 
udržitelnosti, které v souladu s 
environmentálními a sociálními cíli a 
standardy Unie umožní:

4. Komise vypracuje pokyny k 
udržitelnosti, které v souladu s 
environmentálními a sociálními cíli a 
standardy Unie a cíli a standardy Unie v 
oblasti klimatu umožní:

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů;

a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů, včetně akcí a opatření, 
které zmírňují dopad na pracovníky a 
chrání ty, které nepříznivě postihla 
transformace výrobních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů;

a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů, včetně akcí a opatření, 
které zmírňují dopad na pracovníky a 
chrání ty, které nepříznivě postihla 
transformace výrobních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů;

a) zajistit v souvislosti s adaptací 
odolnost vůči potenciálním nepříznivým 
dopadům změny klimatu prostřednictvím 
vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 
rizik, mimo jiné prostřednictvím 
příslušných adaptačních opatření, a v 
souvislosti se zmírňováním zajistit 
integraci nákladů na emise skleníkových 
plynů, uplatňování transformační ceny 
uhlíku a pozitivního efektu opatření na 
zmírňování změny klimatu v analýze 
nákladů a přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zohlednit konsolidovaný dopad 
projektů z hlediska klíčových komponent 
přírodního kapitálu souvisejícího s 
ovzduším, vodou, půdou a biologickou 
rozmanitostí;

b) minimalizovat dopad projektů z 
hlediska klíčových komponent přírodního 
kapitálu souvisejícího s ovzduším, vodou, 
půdou a biologickou rozmanitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) posoudit projekty s ohledem na 
jejich příspěvek k cílům Unie v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a k cíli 
dosáhnout v Unii nulových čistých emisí 
skleníkových plynů nejpozději do roku 
2040;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, na 
sociální začleňování některých oblastí nebo 
populací a na hospodářský rozvoj oblastí 

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, na 
sociální začleňování některých oblastí nebo 
populací a na hospodářský rozvoj oblastí 
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a odvětví postižených strukturálními 
problémy, jako je například potřeba 
dekarbonizovat hospodářství;

a odvětví postižených strukturálními 
problémy, jako je například potřeba 
dekarbonizovat hospodářství, včetně akcí a 
opatření, které zmírňují dopad na 
pracovníky a chrání ty, které nepříznivě 
postihla transformace výrobních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, na 
sociální začleňování některých oblastí nebo 
populací a na hospodářský rozvoj oblastí 
a odvětví postižených strukturálními 
problémy, jako je například potřeba 
dekarbonizovat hospodářství;

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, na 
sociální začleňování některých oblastí nebo 
populací a na hospodářský rozvoj oblastí 
a odvětví postižených strukturálními 
problémy, jako je například potřeba 
dekarbonizovat hospodářství, včetně akcí a 
opatření, které zmírňují dopad na 
pracovníky a chrání ty, které nepříznivě 
postihla transformace výrobních zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, na 
sociální začleňování některých oblastí nebo 
populací a na hospodářský rozvoj oblastí 
a odvětví postižených strukturálními 

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů na 
pracovním trhu, na sociální začleňování 
některých oblastí nebo populací a 
na hospodářský rozvoj oblastí a odvětví 
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problémy, jako je například potřeba 
dekarbonizovat hospodářství;

postižených strukturálními problémy, jako 
je například potřeba dekarbonizovat 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhadovat sociální dopad projektů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, na 
sociální začleňování některých oblastí 
nebo populací a na hospodářský rozvoj 
oblastí a odvětví postižených 
strukturálními problémy, jako je například 
potřeba dekarbonizovat hospodářství;

c) odhadovat sociální dopad projektů 
na sociální začleňování některých oblastí a 
na hospodářský rozvoj oblastí a odvětví 
postižených strukturálními problémy, jako 
je například potřeba dekarbonizovat 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu;

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatické neutrality a dalších cílů v 
oblasti životního prostředí podle 
taxonomie EU a zásady „vážně 
nepoškozovat“;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu;

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu;

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu a/nebo sociálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu;

d) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s dosažením cílů v oblasti 
klimatu a sociálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) posoudit projekty s ohledem na 
jejich příspěvek k transformaci na 
klimatickou neutralitu na základě časově 
vymezených a vědecky podložených cílů, 
včetně cílů v oblasti klimatu a energetiky 
do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) určit projekty, které nejsou 
slučitelné s prosazováním rovnosti žen a 
mužů a se zásadami začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a genderového 
rozpočtování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Prováděcí partneři poskytnou 
informace nezbytné k tomu, aby bylo 
možné sledovat investice, které přispívají k 
plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a to na základě 
pokynů, které poskytne Komise.

5. Prováděcí partneři poskytnou 
informace nezbytné k tomu, aby bylo 
možné sledovat investice, které přispívají k 
plnění cílů Unie v oblasti životního 
prostředí, a to na základě pokynů, které 
poskytne Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pro účely čl. 7 odst. 4 vycházejí 
pokyny pro udržitelnost vypracované 
Evropskou komisí z kritérií stanovených v 
nařízení o taxonomii a jsou v souladu s 
cíli Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 60 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 80 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu a alespoň 65 % 
v rámci oblasti strategických evropských 
investic. Nejméně 30 % investic v rámci 
oblasti politiky pro udržitelnou 
infrastrukturu by mělo přispívat ke 
splnění záměru a cílů strategie EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030. Pokud jde o příspěvek k dosažení 
těchto výdajových cílů, započítávají se 
pouze projekty, které splňují příslušná 
technická prověřovací kritéria 
vypracovaná podle nařízení (EU) 
2020/852.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh – a zejména jeho druhá část – je nezbytný z naléhavých důvodů 
souvisejících s vnitřní logikou textu nebo je neoddělitelně spjat s jinými přípustnými 
pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 422
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 
60 % investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí a v souladu s 
taxonomií EU a zásadou „vážně 
nepoškozovat“ přispívalo 100 % investic v 
rámci oblasti politiky pro udržitelnou 
infrastrukturu a nejméně 60 % v rámci 
oblasti strategických evropských investic.

Or. en
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Pozměňovací návrh 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 60 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 50 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 60 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti životního 
prostředí přispívalo alespoň 60 % investic 
v rámci oblasti politiky pro udržitelnou 
infrastrukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Příspěvek Fondu InvestEU k 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí bude sledován za 
použití kritérií stanovených v nařízení o 
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zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 
investování.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 33 akty v 
přenesené pravomoci, jimiž se toto nařízení 
doplní stanovením investičních pokynů pro 
každou oblast politiky. Tyto investiční 
pokyny se připraví v úzkém dialogu se 
skupinou EIB a dalšími potenciálními 
prováděcími partnery.

7. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 33 akty v 
přenesené pravomoci, jimiž se toto nařízení 
doplní stanovením investičních pokynů pro 
každou oblast politiky včetně režimu pro 
spravedlivou transformaci. Tyto investiční 
pokyny se připraví v úzkém dialogu se 
skupinou EIB a dalšími potenciálními 
prováděcími partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 33 akty v 
přenesené pravomoci, jimiž se toto nařízení 
doplní stanovením investičních pokynů pro 
každou oblast politiky. Tyto investiční 
pokyny se připraví v úzkém dialogu se 
skupinou EIB a dalšími potenciálními 
prováděcími partnery.

7. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 33 akty v 
přenesené pravomoci, jimiž se toto nařízení 
doplní stanovením investičních pokynů pro 
každou oblast politiky včetně režimu pro 
spravedlivou transformaci. Tyto investiční 
pokyny se připraví v úzkém dialogu se 
skupinou EIB a dalšími potenciálními 
prováděcími partnery.

Or. en
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Pozměňovací návrh 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V případě finančních a investičních 
operací v rámci oblasti politiky pro 
strategické evropské investice v obranném 
a kosmickém odvětví a v oblasti 
kybernetické bezpečnosti mohou investiční 
pokyny stanovit omezení ohledně převodu 
a licencování práv duševního vlastnictví na 
kritické technologie a technologie, jež 
slouží k zajištění bezpečnosti Unie a jejích 
členských států.

8. V případě finančních a investičních 
operací v rámci oblasti politiky pro 
strategické evropské investice v 
bezpečnostním a kosmickém odvětví a v 
oblasti kybernetické bezpečnosti mohou 
investiční pokyny stanovit omezení 
ohledně převodu a licencování práv 
duševního vlastnictví na kritické 
technologie a technologie, jež slouží k 
zajištění bezpečnosti Unie a jejích 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prostředky dobrovolně přidělené 
členským státem podle čl. [10 odst. 1] 
nařízení [[o společných ustanoveních] č.] 
nebo čl. [75 odst. 1] nařízení [[strategický 
plán SZP] č.] se použijí pro tvorbu rezerv 
na část záruky EU, která spadá pod složku 
členského státu a pokrývá finanční a 
investiční operace v daném členském státě, 
nebo pro možné příspěvky z fondů v rámci 
sdíleného řízení ve prospěch Poradenského 
centra InvestEU. Tyto prostředky se 
použijí jako příspěvek k dosažení cílů 
politiky stanovených v dohodě o 
partnerství uvedené v článku 7 nařízení [[o 

1. Prostředky dobrovolně přidělené 
členským státem podle čl. [10 odst. 1] 
nařízení [[o společných ustanoveních] č.] 
nebo čl. [75 odst. 1] nařízení [[strategický 
plán SZP] č.] nebo v souladu s 
prováděním příslušných opatření v 
plánech oživení a odolnosti podle nařízení 
[facilita na podporu oživení a odolnosti] 
se použijí pro tvorbu rezerv na část záruky 
EU, která spadá pod složku členského státu 
a pokrývá finanční a investiční operace 
v daném členském státě, nebo pro možné 
příspěvky z fondů v rámci sdíleného řízení 
nebo jako dodatečné příspěvky v souladu s 
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společných ustanoveních] č.], v 
programech nebo ve strategickém plánu 
SZP, které přispívají k InvestEU.

prováděním příslušných opatření v 
plánech oživení a odolnosti v rámci 
facility na podporu oživení a odolnosti ve 
prospěch Poradenského centra InvestEU. 
Tyto prostředky se použijí jako příspěvek k 
dosažení cílů politiky stanovených v 
dohodě o partnerství uvedené v článku 7 
nařízení [[o společných ustanoveních] č.], 
v programech nebo ve strategickém plánu 
SZP, které přispívají k InvestEU.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být finanční prostředky v rámci facility na podporu oživení a odolnosti uvolněny 
do složky členských států, musí být zahrnuty do plánů oživení a odolnosti členských států a 
musí být v souladu s cíli nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti.

Pozměňovací návrh 430
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát a Komise uzavřou dohodu o 
příspěvcích nebo dodatek k této dohodě do 
čtyř měsíců od rozhodnutí Komise o 
schválení dohody o partnerství podle čl. 9 
odst. 4 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle nařízení [SZP] nebo současně s 
rozhodnutím Komise o změně programu 
podle článku 10 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle článku 107 nařízení [SZP].

Členský stát a Komise uzavřou dohodu o 
příspěvcích nebo dodatek k této dohodě do 
dvou měsíců od rozhodnutí Komise o 
schválení dohody o partnerství podle čl. 9 
odst. 4 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle nařízení [SZP] nebo současně s 
rozhodnutím Komise o změně programu 
podle článku 10 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle článku 107 nařízení [SZP].

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
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Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 211 odst. 1 finančního 
nařízení je míra tvorby rezerv na záruku 
EU spadající pod složku členského státu 
stanovena na 40 % a je možné ji snížit či 
zvýšit v každé dohodě o příspěvcích tak, 
aby brala v potaz rizika související s 
finančními produkty, které mají být 
použity.

Je třeba v plném rozsahu dodržet čl. 211 
odst. 1 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Odchylně od čl. 213 odst. 4 
finančního nařízení nebudou po 
zahajovací fázi tvorby rezerv uvedené v 
odst. 3 písm. a) tohoto článku rezervy 
během dostupnosti této části záruky EU 
spadající pod složku členského státu 
každoročně doplňovány.

b) Je třeba v plném rozsahu dodržet 
čl. 213 odst. 4 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pro oblast na podporu 
solventnosti;

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 435
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skupině EIB se poskytne 75 % 
záruky EU v rámci složky EU, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 prvním 
pododstavci, což představuje 56 365 380 
000 EUR. Skupina EIB poskytne souhrnný 
finanční příspěvek ve výši 9 418 270 000 
EUR. Tento příspěvek se poskytne 
způsobem a formou umožňující provádění 
Fondu InvestEU a naplňování cílů 
stanovených v čl. 14 odst. 2.

4. Skupině EIB se poskytne 70 % 
záruky EU v rámci složky EU, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 prvním 
pododstavci, což představuje 52 607 702 
000 EUR. Skupina EIB poskytne souhrnný 
finanční příspěvek ve výši 9 418 270 000 
EUR. Tento příspěvek se poskytne 
způsobem a formou umožňující provádění 
Fondu InvestEU a naplňování cílů 
stanovených v čl. 14 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Bogdan Rzońca
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zbývajících 25 % záruky EU v 
rámci složky EU se poskytne dalším 
prováděcím partnerům, kteří rovněž 
poskytují finanční příspěvek, který je 
stanoven v záručních dohodách.

5. Zbývajících 30 % záruky EU v 
rámci složky EU se poskytne dalším 
prováděcím partnerům, kteří rovněž 
poskytují finanční příspěvek, který je 
stanoven v záručních dohodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě značného zájmu o 
určitou výzvu ze strany dalších 
prováděcích partnerů, který přesahuje 
úroveň zbývajících 30 % záruky EU, může 
Komise přemístit zdroje za účelem 
poskytnutí záruky těmto prováděcím 
partnerům.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Záruka EU uvedená v čl. 4 odst. 2 
prvním a druhém pododstavci se poskytuje 
za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 6 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 

7. Záruka EU uvedená v čl. 4 odst. 2 
prvním a druhém pododstavci se poskytuje 
za podmínky, že Komise ve lhůtách 
stanovených v čl. 4 odst. 6 nařízení [o 
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podporu oživení]. V ostatních případech 
může být podpora formou záruky EU 
poskytnuta na finanční a investiční 
operace, které se řídí tímto nařízením, na 
investiční období, jež končí dnem 31. 
prosince 2027.

nástroji Evropské unie na podporu oživení] 
uzavřela s prováděcím partnerem záruční 
dohodu. V ostatních případech může být 
podpora formou záruky EU poskytnuta na 
finanční a investiční operace, které se řídí 
tímto nařízením, na investiční období, jež 
končí dnem 31. prosince 2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy mezi prováděcím partnerem a 
konečným příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem nebo jiným subjektem 
podle čl. 15 odst. 1 písm. a) v rámci 
záruky EU uvedené v čl. 4 odst. 2 prvním 
a druhém pododstavci musí být podepsány 
do jednoho roku od schválení příslušného 
financování nebo investiční operace 
prováděcího partnera. V ostatních 
případech musí být smlouvy mezi 
prováděcím partnerem a konečným 
příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem nebo jiným subjektem 
podle čl. 15 odst. 1 písm. a) podepsány do 
31. prosince 2028.

Smlouvy musí být mezi prováděcím 
partnerem a konečným příjemcem nebo 
finančním zprostředkovatelem nebo jiným 
subjektem podle čl. 15 odst. 1 písm. a) 
podepsány do 31. prosince 2028.

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. jsou v souladu s pokyny pro 
rovnost žen a mužů, genderové 
rozpočtování a začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. jsou v souladu s taxonomií EU a 
zásadou „vážně nepoškozovat“;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě projektů, které se nacházejí 
v Unii nebo v zámořské zemi či území 
spojených s členským státem, jak je 
stanoveno v příloze II SFEU, může Fond 
InvestEU podporovat tyto projekty a 
operace prostřednictvím finančních a 
investičních operací v rámci jiných oblastí, 
než je oblast strategických evropských 
investic:

2. Kromě projektů, které se nacházejí 
v Unii nebo v zámořské zemi či území 
spojených s členským státem, jak je 
stanoveno v příloze II SFEU, může Fond 
InvestEU podporovat tyto projekty a 
operace prostřednictvím finančních a 
investičních operací v rámci jiných oblastí, 
než je oblast strategických evropských 
investic nebo nástroj na podporu 
solventnosti:

Or. en
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Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty zahrnující subjekty 
nacházející se nebo usazené v jednom nebo 
více členských státech, které dosahují do 
jedné nebo více třetích zemí, včetně 
přistupujících zemí, kandidátských zemí a 
potenciálních kandidátů, zemí spadajících 
do působnosti evropské politiky 
sousedství, zemí EHP nebo zemí ESVO, 
nebo do zámořské země nebo území, jak 
jsou vymezeny v příloze II SFEU, nebo do 
přidružené třetí země, ať už v dané třetí 
zemi nebo zámořské zemi či území 
existuje partner, či nikoli;

a) projekty zahrnující subjekty 
nacházející se nebo usazené v jednom nebo 
více členských státech, které dosahují do 
zámořské země nebo území, jak jsou 
vymezeny v příloze II SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) finanční a investiční operace v 
třetích zemích uvedených v článku 5, 
které přispívají ke konkrétnímu 
finančnímu produktu.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Fond InvestEU může podpořit 
finanční a investiční operace, jež poskytují 
financování konečným příjemcům, kteří 
jsou právními subjekty usazenými v 
kterékoli z těchto zemí či na kterémkoli z 
těchto území:

3. Fond InvestEU podpoří finanční a 
investiční operace, jež poskytují 
financování konečným příjemcům, kteří 
jsou právními subjekty usazenými v 
některém členském státě:

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v třetí zemi přidružené k Programu 
InvestEU v souladu s článkem 5;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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c) v relevantním případě v třetí zemi 
uvedené v odst. 2 písm. a);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v jiných třetích zemích, je-li to 
nezbytné pro financování projektu v zemi 
nebo na území podle písmen a), b) nebo 
c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první pododstavec jsou 
koneční příjemci a zprostředkovatelé v 
rámci oblasti strategických evropských 
investic právní subjekty, které splňují 
požadavky stanovené v čl. 7 odst. 1 
písm. e) úvodní větě a v druhém 
pododstavci a podle čl. 7 odst. 1 písm. e) 
třetího pododstavce.

Bez ohledu na první pododstavec 
společnosti mohou těžit z podpory 
InvestEU pouze za předpokladu, že 
nevyplatí dividendu, neprovedou 
nepovinné výplaty kupónů ani zpětný 
odkup akcií během doby trvání záruky.

Tyto společnosti dále zajistí, aby odměna 
kteréhokoli člena vedení příjemce, který 
obdrží podporu z InvestEU, nepřekročila 
pevnou část odměny těchto členů ke dni 
31. prosince 2019. Pro osoby, které se 
stanou členy vedení ke dni poskytnutí této 
podpory či později, se použitelný limit 
rovná nejnižší pevné odměně kteréhokoli 
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člena vedení ke dni 31. prosince 2019. 
Bonusy nebo další pohyblivé nebo 
srovnatelné složky odměny nebudou 
vyplaceny za žádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investice, které obdrží podporu z Fondu 
pro spravedlivou transformaci nebo 
úvěrového nástroje veřejného sektoru v 
rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, jsou způsobilé pro 
financování podle čl. 7 odst. 1a, pokud 
podpora z uvedených nástrojů 
nepřesahuje 50 % celkových investic.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vytvořit synergie mezi třemi pilíři mechanismu pro spravedlivou transformaci. 
Pokud by byly projekty FST a třetího pilíře způsobilé pro financování v rámci JTS, mohlo by 
to zvýšit dopad mechanismu pro spravedlivou transformaci v regionech zapojených do 
spravedlivé transformace, neboť by tyto projekty mohly být využity k mobilizaci investic za 
pomoci JTS.

Pozměňovací návrh 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) půjčky, záruky, protizáruky, 
nástroje kapitálových trhů, jakékoli další 
formy financování nebo úvěrového 
posílení včetně podřízeného dluhu nebo 
kapitálové či kvazikapitálové investice 
poskytované přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím finančních 
zprostředkovatelů, fondů, investičních 
platforem nebo dalších mechanismů 
směřujících financování ke konečným 
příjemcům;

a) půjčky, záruky, protizáruky, 
nástroje kapitálových trhů, jakékoli další 
formy financování nebo úvěrového 
posílení včetně hybridních dluhů, 
podřízeného dluhu nebo kapitálové, 
konvertibilní či kvazikapitálové investice 
poskytované přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím finančních 
zprostředkovatelů, fondů, investičních 
platforem nebo dalších mechanismů 
směřujících financování ke konečným 
příjemcům;

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli tato část textu již byla schválena Radou, tento pozměňovací návrh odráží přístup 
zpravodajů k tématu podpory solventnosti.

Pozměňovací návrh 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
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Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) půjčky, záruky, protizáruky, 
nástroje kapitálových trhů, jakékoli další 
formy financování nebo úvěrového 
posílení včetně podřízeného dluhu nebo 
kapitálové či kvazikapitálové investice 
poskytované přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím finančních 
zprostředkovatelů, fondů, investičních 
platforem nebo dalších mechanismů 
směřujících financování ke konečným 
příjemcům;

a) půjčky, záruky, protizáruky nebo 
kapitálové investice poskytované přímo 
nebo nepřímo prostřednictvím finančních 
zprostředkovatelů, fondů, investičních 
platforem nebo dalších mechanismů 
směřujících financování ke konečným 
příjemcům; dluhové a kvazikapitálové 
režimy budou z rámce vyňaty a zakázány;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Způsobilé nástroje v rámci oblasti 
na podporu solventnosti zajišťují 
poskytnutí kapitálu nebo kvazikapitálu 
společnostem uvedeným v čl. 3.2 písm. f).

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
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Čl. 15 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Zprostředkovatelé v rámci oblasti 
na podporu solventnosti jsou usazeni v 
členském státě a působí v Unii. Řídící 
rada stanoví veškeré nezbytné požadavky 
související s kontrolou zprostředkovatelů 
(fondů, zvláštních účelových jednotek 
atd.), co se týče veškerých příslušných 
hledisek veřejného pořádku nebo 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u dluhových produktů uvedených v 
čl. 15 odst. 1 písm. a):

vypouští se

i) jistinu a veškeré úroky a částky splatné 
prováděcímu partnerovi, které však tento 
partner neobdržel v souladu s 
podmínkami finančních operací před 
okamžikem selhání;
ii) ztráty z restrukturalizace;
iii) ztráty způsobené výkyvy měn jiných 
než euro na trzích, na kterých jsou 
možnosti pro dlouhodobé zajištění 
omezené;

Or. en
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Pozměňovací návrh 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) u kapitálových nebo 
kvazikapitálových investic uvedených v čl. 
15 odst. 1 písm. a): investované částky a s 
nimi spojené náklady na financování a 
ztráty způsobené výkyvy měn jiných než 
euro;

b) u kapitálových investic uvedených 
v čl. 15 odst. 1 písm. a): investované částky 
a s nimi spojené náklady na financování a 
ztráty způsobené výkyvy měn jiných než 
euro;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. a) 
bodu i) se v případě podřízeného dluhu za 
okamžik selhání považuje odklad, snížení 
nebo požadované odstoupení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi a řídicí radě zřízené podle 
článku 20 poskytuje poradenství poradní 

1. Komisi a řídicí radě zřízené podle 
článku 20 poskytuje poradenství poradní 
výbor složený ze členů, kteří se na jeho 
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výbor. práci podílejí bezplatně.

Or. it

Pozměňovací návrh 460
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradní výbor usiluje o zajištění 
vyváženého zastoupení žen a mužů 
a zahrnuje:

2. Poradní výbor zajistí minimální 
vyvážené zastoupení žen a mužů ve výši 
alespoň 40 % nedostatečně zastoupeného 
pohlaví a zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradní výbor usiluje o zajištění 
vyváženého zastoupení žen a mužů 
a zahrnuje:

2. Poradní výbor zajišťuje vyvážené 
zastoupení žen a mužů a zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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da) Evropská komise může na návrh 
organizace, jejíž zástupce byl přijat do 
poradního výboru, jmenovat zástupce 
evropských sociálních partnerů jako člena 
bez hlasovacího práva pro část týkající se 
zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 19. – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může na návrh organizace, jejíž 
zástupce byl přijat do poradního výboru, 
jmenovat zástupce evropských sociálních 
partnerů jako člena bez hlasovacího práva 
pro část týkající se zaměstnanců.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Podrobné zápisy z jednání 
poradního výboru jsou zveřejněny co 
nejdříve poté, co byly poradním výborem 
schváleny.

8. Podrobné zápisy z jednání 
poradního výboru jsou zveřejněny 
bezprostředně poté, co byly poradním 
výborem schváleny.

Or. it

Pozměňovací návrh 465
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Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro Program InvestEU je zřízena 
řídicí rada. Je složena ze čtyř zástupců 
Komise, tří zástupců skupiny EIB a dvou 
zástupců jiných prováděcích partnerů, než 
je skupina EIB, a z jednoho odborníka 
jmenovaného Evropským parlamentem 
jako člena bez hlasovacího práva. 
Odborník jmenovaný Evropským 
parlamentem jako člen bez hlasovacího 
práva nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, od 
vlád členských států ani od jiných 
veřejných či soukromých subjektů a jedná 
zcela nezávisle. Tento odborník vykonává 
své povinnosti nestranně a v zájmu Fondu 
InvestEU.

1. Pro Program InvestEU je zřízena 
řídicí rada. Je složena ze čtyř zástupců 
Komise, tří zástupců skupiny EIB a dvou 
zástupců jiných prováděcích partnerů, než 
je skupina EIB, a z jednoho odborníka 
jmenovaného Evropským parlamentem 
jako člena bez hlasovacího práva, přičemž 
je zajištěno, aby složení řídicí rady jako 
celku bylo vyvážené z hlediska pohlaví. 
Odborník jmenovaný Evropským 
parlamentem jako člen bez hlasovacího 
práva nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, od 
vlád členských států ani od jiných 
veřejných či soukromých subjektů a jedná 
zcela nezávisle. Tento odborník vykonává 
své povinnosti nestranně a v zájmu Fondu 
InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje strategické a operační 
pokyny pro prováděcí partnery včetně 
pokynů k návrhu finančních produktů a k 
dalším operačním politikám a postupům, 
jež jsou nezbytné pro fungování Fondu 
InvestEU;

a) po pravidelné konzultaci se 
zástupci členských států  poradním výboru 
účastnících se samostatného zasedání v 
souladu s čl. 19 odst. 6 poskytuje 
strategické a operační pokyny pro 
prováděcí partnery včetně pokynů k návrhu 
finančních produktů a k dalším operačním 
politikám a postupům, jež jsou nezbytné 
pro fungování Fondu InvestEU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) stanoví pokyny podle přílohy I 
bodu 6 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 468
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) popis navrhované finanční a 
investiční operace;

a) popis navrhované finanční a 
investiční operace a způsobu, jakým je 
dodržována taxonomie EU a zásada 
„vážně nepoškozovat“;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) způsob, jak navrhovaná operace 
přispívá k plnění cílů politiky EU;

b) způsob, jak navrhovaná operace 
přispívá k plnění cílů politiky EU, zejména 
k přechodu na klimatickou neutralitu, a to 
na základě časově vymezených a vědecky 
podložených cílů a cílů Zelené dohody a 
dalších cílů v oblasti udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dopady investic; f) hospodářské, sociální a regionální 
dopady a dopady na životní prostředí 
investic se zvláštním ohledem na tvorbu 
pracovních míst a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dopady investic; f) dopady investic se zvláštním 
ohledem na tvorbu pracovních míst a 
udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dopady investic; f) dopady investic, včetně dopadů na 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) ukazatele udržitelnosti stanovené v 
nařízení o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 33 za účelem 
doplnění tohoto nařízení stanovením 
dodatečných prvků srovnávacího 
přehledu, včetně podrobných pravidel pro 
srovnávací přehled, kterými se řídí 
prováděcí partneři.

vypouští se 

Or. it
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Pozměňovací návrh 475
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí kontrolu, aby 
potvrdila, že jsou finanční a investiční 
operace navrhované prováděcími partnery 
jinými než EIB v souladu s právními 
předpisy a politikami Unie.

1. Komise provádí kontrolu, aby 
potvrdila, že jsou finanční a investiční 
operace navrhované prováděcími partnery 
jinými než EIB v souladu s právními 
předpisy a politikami Unie, včetně zásady 
rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zajišťuje dosažení cílů výdajů v 
oblasti klimatu a životního prostředí 
stanovených v čl. 7 odst. 6 pro oblast 
politiky udržitelné infrastruktury a oblast 
politiky strategických evropských investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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da) konzultuje se všemi zúčastněnými 
stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 3 – bod i (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) za účelem zajištění vyváženého 
zastoupení žen a mužů by měl být 
investiční výbor vázán povinností přijímat 
strategie a postupy k zajištění vyváženého 
zastoupení žen a mužů ve výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dvakrát ročně předkládá investiční výbor 
Evropskému parlamentu a Radě seznam 
všech závěrů investičního výboru za 
předchozích šest měsíců, jakož i související 
srovnávací přehledy. Toto předání zahrnuje 
veškerá rozhodnutí o zamítnutí využití 
záruky EU a řídí se přísnými požadavky na 
důvěrnost.

Dvakrát ročně předkládá investiční výbor 
Evropskému parlamentu a Radě seznam 
všech závěrů investičního výboru za 
předchozích šest měsíců, jakož i související 
srovnávací přehledy. Toto předání zahrnuje 
veškerá rozhodnutí o zamítnutí využití 
záruky EU a informace o pokroku při 
plnění cílů v oblasti klimatu a životního 
prostředí stanovených v čl. 7 odst. 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Ode dne svého ustavení je 
investiční výbor rovněž pověřen tím, aby 
schvaloval využití záruky EU podle 
nařízení (EU) 2015/1017 na zbytek 
investičního období podle uvedeného 
nařízení. Posuzují se podle kritérií 
stanovených v uvedeném nařízení. 
Uvedené návrhy posoudí investiční výbor 
ve složeních odpovědných za oblast 
udržitelné infrastruktury a oblast 
strategických evropských investic. Na tyto 
předkládané návrhy se nepoužije článek 
22.

8. Ode dne svého ustavení je 
investiční výbor rovněž pověřen tím, aby 
schvaloval využití záruky EU podle 
nařízení (EU) 2015/1017 na zbytek 
investičního období podle uvedeného 
nařízení. Posuzují se podle kritérií 
stanovených v uvedeném nařízení. 
Uvedené návrhy posoudí investiční výbor 
ve složeních odpovědných za oblast 
udržitelné infrastruktury a oblast 
strategických evropských investic. Veškeré 
orgány podílející se na rozhodování a 
výběru projektů budou jednat v souladu se 
zásadami transparentnosti, odpovědnosti 
a zaručené účasti zúčastněných subjektů, 
zejména z řad organizací občanské 
společnosti. Měly by být složeny 
z nezávislých odborníků z různých 
technických prostředí, zejména odborníků 
na ochranu klimatu, a zaměřovat se na 
rovnoměrné zastoupení mužů a žen. 
Informace o projektech, průběhu 
výběrového řízení a rozhodování jsou 
zveřejněny, přičemž je respektována 
důvěrnost citlivých obchodních informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí Poradenské centrum 
InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 

1. Komise zřídí Poradenské centrum 
InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 
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poskytuje poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě, vývoji, 
strukturování, obstarávání a provádění 
investičních projektů a pro posílení 
schopnosti předkladatelů projektů a 
finančních zprostředkovatelů provádět 
finanční a investiční operace. Tato podpora 
se může vztahovat na jakoukoli fázi 
životního cyklu projektu nebo financování 
podporovaného subjektu.

poskytuje poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě, vývoji, 
strukturování, obstarávání a provádění 
investičních projektů a pro posílení 
schopnosti předkladatelů projektů a 
finančních zprostředkovatelů provádět 
finanční a investiční operace. Tato podpora 
se může vztahovat na jakoukoli fázi 
životního cyklu projektu nebo financování 
podporovaného subjektu. Je třeba zvážit 
zvláštní vícejazyčné internetové stránky, 
které budou poskytovat podporu a 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vzdělávání a odborná příprava 
jsou jedním z klíčových prvků 
udržitelného oživení na úrovni EU, 
přičemž se jedná o jedno z odvětví, které 
bylo v souvislosti s pandemií COVID-19 
vážně zasaženo. Program InvestEU by 
měl přispívat k posílení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví tím, 
že bude podporovat operace prosazující 
udržitelné, inovativní a digitální 
vzdělávání a odbornou přípravu. Měla by 
být stanovena zvláštní podpora pro malé a 
střední podniky a organizace v této 
oblasti, které potřebují financování k 
tomu, aby mohly ve své činnosti 
pokračovat a rozvíjet ji.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v příslušných případech pomáhá 
předkladatelům projektů při vývoji 
projektů tak, aby splňovaly cíle vytyčené v 
článcích 3 a 7 a kritéria způsobilosti 
stanovená v článku 13, a usnadňuje vývoj 
významných projektů společného 
evropského zájmu a agregátorů projektů 
malého rozsahu, a to i prostřednictvím 
investičních platforem uvedených v 
písmeni f) tohoto odstavce, s tím, že taková 
pomoc nepředjímá závěry investičního 
výboru, pokud jde o použití záruky EU na 
tyto projekty;

c) v příslušných případech pomáhá 
předkladatelům projektů, zejména 
místních samospráv a komunit, při vývoji 
projektů tak, aby splňovaly cíle vytyčené v 
článcích 3 a 7 a kritéria způsobilosti 
stanovená v článku 13, a usnadňuje vývoj 
významných projektů společného 
evropského zájmu v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí se 
zvláštním zřetelem k nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic a větší transparentnosti při jejich 
provádění a agregátorů projektů malého 
rozsahu, a to i prostřednictvím investičních 
platforem uvedených v písmeni f) tohoto 
odstavce, s tím, že taková pomoc 
nepředjímá závěry investičního výboru, 
pokud jde o použití záruky EU na tyto 
projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v příslušných případech pomáhá 
předkladatelům projektů při vývoji 
projektů tak, aby splňovaly cíle vytyčené v 
článcích 3 a 7 a kritéria způsobilosti 
stanovená v článku 13, a usnadňuje vývoj 
významných projektů společného 
evropského zájmu a agregátorů projektů 
malého rozsahu, a to i prostřednictvím 
investičních platforem uvedených v 
písmeni f) tohoto odstavce, s tím, že taková 

c) v příslušných případech pomáhá 
předkladatelům projektů při vývoji 
projektů tak, aby splňovaly cíle vytyčené v 
článcích 3 a 7 a kritéria způsobilosti 
stanovená v článku 13, a usnadňuje vývoj 
významných projektů společného 
evropského zájmu a spravedlivou 
transformaci na nízkouhlíkové 
hospodářství pro nejvíce postižené regiony 
a agregátorů projektů malého rozsahu, a to 
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pomoc nepředjímá závěry investičního 
výboru, pokud jde o použití záruky EU na 
tyto projekty;

i prostřednictvím investičních platforem 
uvedených v písmeni f) tohoto odstavce, s 
tím, že taková pomoc nepředjímá závěry 
investičního výboru, pokud jde o použití 
záruky EU na tyto projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) usnadňuje zakládání platforem 
spolupráce pro vzájemné výměny 
informací a sdílení údajů, know-how a 
osvědčených postupů na podporu rezervy 
projektů a rozvoje odvětví;

e) usnadňuje zakládání platforem 
spolupráce pro vzájemné výměny 
informací a sdílení údajů, know-how a 
osvědčených postupů na podporu rezervy 
projektů a rozvoje odvětví a výcvikových 
center na místní úrovni sdružujících 
inovátory, předkladatele projektů a 
finančníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podporuje opatření zaměřená na 
budování kapacit s cílem rozvíjet 
organizační schopnosti, dovednosti a 
postupy a posilovat ochotu organizací 
investovat, aby mohli veřejné orgány a 
předkladatelé projektů vytvářet rezervy 
investičních projektů, vyvíjet finanční 
mechanismy a investiční platformy a řídit 
projekty a aby mohli finanční 
zprostředkovatelé provádět finanční a 

h) podporuje opatření zaměřená na 
budování kapacit s cílem rozvíjet 
organizační schopnosti, dovednosti a 
postupy a posilovat ochotu organizací 
investovat, aby mohli veřejné orgány a 
předkladatelé projektů vytvářet rezervy 
investičních projektů, vyvíjet finanční 
mechanismy a investiční platformy a řídit 
projekty a aby mohli finanční 
zprostředkovatelé provádět finanční a 
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investiční operace ve prospěch subjektů, 
které mají obtíže s přístupem k 
financování, přičemž mezi tyto činnosti 
patří podpora zaměřená na rozvíjení 
schopnosti posuzovat rizika nebo 
odvětvových znalostí;

investiční operace ve prospěch subjektů, 
které mají obtíže s přístupem k 
financování, přičemž mezi tyto činnosti 
patří podpora zaměřená na rozvíjení 
schopnosti posuzovat rizika nebo 
odvětvových znalostí; vytváří výcviková 
centra na místní úrovni sdružující 
inovátory, předkladatele projektů a 
finančníky a pomáhá projektům k 
dosažení způsobilosti pro financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) poskytování podpory na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti na 
podporu solventnosti.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise uzavře s jednotlivými 4. Komise uzavře s jednotlivými 
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poradními partnery poradní dohodu 
o provádění jedné nebo více poradních 
iniciativ. Za služby uvedené v odstavci 2 
mohou být účtovány poplatky na pokrytí 
části nákladů na poskytování těchto služeb, 
vyjma služeb poskytovaných veřejným 
předkladatelům projektů nebo neziskovým 
institucím, které budou v odůvodněných 
případech poskytovány bezplatně. Poplatky 
účtované malým a středním podnikům za 
služby uvedené v odstavci 2 činí nejvýše 
jednu třetinu nákladů na poskytování 
těchto služeb.

poradními partnery poradní dohodu 
o provádění jedné nebo více poradních 
iniciativ. Za služby uvedené v odstavci 2 
mohou být účtovány poplatky na pokrytí 
části nákladů na poskytování těchto služeb, 
vyjma služeb poskytovaných veřejným 
předkladatelům projektů nebo neziskovým 
institucím, které budou v odůvodněných 
případech poskytovány bezplatně. Poplatky 
účtované malým a středním podnikům za 
služby uvedené v odstavci 2 činí nejvýše 
jednu čtvrtinu nákladů na poskytování 
těchto služeb.

Or. it

Pozměňovací návrh 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Článek 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Financování poradenských služeb a 

technické pomoci
Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení 
a správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely oblasti na podporu 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také k dispozici pro oblast 
podpory zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci této 
oblasti.
Komise provádí tuto částku v rámci 
přímého nebo nepřímého řízení podle 
čl. 62 odst. 1 písm. a) a c) finančního 
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nařízení.
Částka 80 000 000 EUR z částky uvedené 
v prvním pododstavci představuje vnější 
účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 
odst. 5 finančního nařízení a podléhá 
ustanovením čl. 4 odst. 4) a 8) nařízení 
[EURI].

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 490
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předseda řídicí rady podá na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady 
dožadujícímu orgánu zprávu o výsledcích 
Fondu InvestEU, a to i formou účasti na 
slyšení v Evropském parlamentu.

1. Předseda řídicí rady podá na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady 
dožadujícímu orgánu zprávu o výsledcích 
Fondu InvestEU, a to i formou účasti na 
slyšení v Evropském parlamentu. 
Evropskému parlamentu by měla být 
předkládána pravidelná hodnocení, která 
se zveřejňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Předseda řídicí rady podá na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady 
dožadujícímu orgánu zprávu o výsledcích 
Fondu InvestEU, a to i formou účasti na 
slyšení v Evropském parlamentu.

1. Předseda řídicí rady a předseda 
investičního výboru podají na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady 
dožadujícímu orgánu zprávu o výsledcích 
Fondu InvestEU, a to i formou účasti na 
slyšení v Evropském parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na otázky, které Fondu InvestEU 
položí Evropský parlament nebo Rada, 
odpoví předseda řídicí rady ústně nebo 
písemně do pěti týdnů ode dne jejich 
obdržení.

2. Na otázky, které Fondu InvestEU 
položí Evropský parlament nebo Rada, 
odpoví předseda řídicí rady a předseda 
investičního výboru ústně nebo písemně do 
pěti týdnů ode dne jejich obdržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ukazatele pro vykazování pokroku, 
pokud jde o plnění obecných a 
specifických cílů Programu InvestEU 
vymezených v článku 3, jsou stanoveny 
v příloze III.

1. Ukazatele pro vykazování pokroku, 
pokud jde o plnění obecných a 
specifických cílů Programu InvestEU 
vymezených v článku 3, jsou stanoveny 
v příloze III. Měly by odrážet údaje 
zohledňující rovnost žen a mužů, které by 
měly být navrženy způsobem 
zohledňujícím rovnost žen a mužů a 
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pokud možno by měly být využity v rámci 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů. 
Tímto způsobem se sledování rovněž 
zaměří na rozdíly ve feminizovaných 
odvětvích a bude řešit rovné příležitosti a 
rovné zacházení se ženami a muži na trhu 
práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ukazatele pro vykazování pokroku, 
pokud jde o plnění obecných a 
specifických cílů Programu InvestEU 
vymezených v článku 3, jsou stanoveny 
v příloze III.

1. Ukazatele udržitelnosti pro 
vykazování souladu s prověřovacími 
kritérii taxonomie EU a pokroku, pokud 
jde o plnění obecných a specifických cílů 
Programu InvestEU vymezených v článku 
3, jsou stanoveny v příloze III, zejména 
cílů klimatické neutrality, oběhového 
hospodářství a dalších cílů v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas a 
aby tyto údaje umožňovaly dostatečné 
monitorování portfolia rizik a záruk. Za 

2. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas a 
aby tyto údaje umožňovaly dostatečné 
monitorování portfolia rizik a záruk, stejně 



PE657.232v01-00 324/363 AM\1212517CS.docx

CS

tímto účelem se prováděcím partnerům, 
poradním partnerům a případně dalším 
příjemcům finančních prostředků Unie 
uloží přiměřené požadavky na vykazování.

jako posouzení dopadů na rovnost žen a 
mužů. Za tímto účelem se prováděcím 
partnerům, poradním partnerům a případně 
dalším příjemcům finančních prostředků 
Unie uloží přiměřené požadavky na 
vykazování.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise podává zprávy o provádění 
Programu InvestEU v souladu s články 241 
a 250 finančního nařízení. V souladu 
s čl. 41 odst. 5 finančního nařízení 
poskytuje výroční zpráva informace 
o úrovni provádění programu s ohledem 
na jeho cíle a ukazatele výkonnosti. Za 
tímto účelem každý prováděcí partner 
Komisi každoročně poskytne potřebné 
informace, aby mohla plnit své povinnosti 
v oblasti podávání zpráv, včetně informací 
o fungování záruky EU.

3. Komise podává zprávy o provádění 
Programu InvestEU v souladu s články 241 
a 250 finančního nařízení. V souladu 
s čl. 41 odst. 5 finančního nařízení 
poskytuje výroční zpráva informace 
o úrovni provádění programu s ohledem 
na jeho cíle a ukazatele výkonnosti. Za 
tímto účelem každý prováděcí partner 
Komisi každoročně poskytne potřebné 
informace, aby mohla plnit své povinnosti 
v oblasti podávání zpráv, včetně informací 
o fungování záruky EU. V případě potřeby 
se k těmto každoročním zprávám připojí 
legislativní návrh na změnu tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Operace v rámci oblasti na podporu 
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solventnosti se podle potřeby ohlašují 
odděleně, jak je stanoveno v dohodě o 
záruce.

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 498
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení Programu InvestEU se 
provádějí tak, aby se mohla včas 
promítnout do rozhodovacího procesu.

1. Hodnocení Programu InvestEU by 
měla zahrnovat dopad projektu nebo 
činnosti na životní prostředí na základě 
harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti, 
účetnictví v oblasti přírodního kapitálu, 
analýzy životního cyklu a sledování 
klimatu a prověřování udržitelnosti a 
provádějí se tak, aby se mohla včas 
promítnout do rozhodovacího procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2024 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nezávislou 

2. Do 30. září 2024 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě nezávislou 
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průběžnou hodnotící zprávu k Programu 
InvestEU pojednávající zejména 
o používání záruky EU, o plnění povinností 
skupiny EIB podle čl. 10 odst. 1 písm. b) a 
c), o rozdělení záruky EU podle čl. 12 odst. 
4 a 5, o realizaci činnosti Poradenského 
centra InvestEU, o přidělení rozpočtu 
podle čl. 10 odst. 1 písm. d) bodu i) a o čl. 
7 odst. 6. Z hodnocení by mělo zejména 
vyplývat, jak zapojení prováděcích 
partnerů a poradních partnerů do provádění 
programu InvestEU přispělo k naplňování 
cílů tohoto programu a rovněž cílů politiky 
EU, zejména pokud se jedná o vyváženost 
podpořených finančních a investičních 
operací z hlediska přidané hodnoty a ze 
zeměpisného a odvětvového hlediska. 
Hodnocení rovněž posoudí uplatňování 
prověření udržitelnosti podle čl. 7 odst. 3 a 
zaměření na cílové malé a střední podniky 
v rámci oblasti politiky pro malé a střední 
podniky podle čl. 7 odst. 1 písm. c).

průběžnou hodnotící zprávu k Programu 
InvestEU pojednávající zejména 
o používání záruky EU, o plnění povinností 
skupiny EIB podle čl. 10 odst. 1 písm. b) a 
c), o rozdělení záruky EU podle čl. 12 odst. 
4 a 5, o realizaci činnosti Poradenského 
centra InvestEU, o přidělení rozpočtu 
podle čl. 10 odst. 1 písm. d) bodu i) a o čl. 
7 odst. 6. Z hodnocení by mělo zejména 
vyplývat, jak zapojení prováděcích 
partnerů a poradních partnerů do provádění 
programu InvestEU přispělo k naplňování 
cílů tohoto programu a rovněž cílů politiky 
EU, zejména pokud se jedná o vyváženost 
podpořených finančních a investičních 
operací z hlediska přidané hodnoty a ze 
zeměpisného a odvětvového hlediska. 
Hodnocení rovněž posoudí uplatňování 
prověření udržitelnosti podle čl. 7 odst. 3 a 
zaměření na cílové malé a střední podniky 
v rámci oblasti politiky pro malé a střední 
podniky podle čl. 7 odst. 1 písm. c). 
V případě potřeby se k těmto průběžným 
zprávám připojí legislativní návrh na 
změnu tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Kapitola 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

TRANSPARENTNOST A 
VIDITELNOST

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prováděcí partneři a poradní 
partneři uvádějí původ a zajišťují 
viditelnost finančních prostředků Unie 
(zejména při propagaci opatření a jejich 
výsledků) tím, že poskytují ucelené, 
účinné a přiměřené informace různým 
cílovým skupinám včetně sdělovacích 
prostředků a veřejnosti.

vypouští se

Uplatnění požadavků podle prvního 
pododstavce na projekty v odvětví obrany 
a v kosmickém odvětví je podmíněno 
dodržením případných povinností 
zachovávat důvěrnost či mlčenlivost.

Or. it

Pozměňovací návrh 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění požadavků podle prvního 
pododstavce na projekty v odvětví obrany 
a v kosmickém odvětví je podmíněno 
dodržením případných povinností 
zachovávat důvěrnost či mlčenlivost.

Uplatnění požadavků podle prvního 
pododstavce na projekty v odvětví 
bezpečnosti a v kosmickém odvětví je 
podmíněno dodržením případných 
povinností zachovávat důvěrnost či 
mlčenlivost.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na svém internetovém portálu 
zveřejní informace o finančních a 
investičních operacích, včetně informací o 
očekávaných dopadech a přínosech 
projektů, přičemž bude dbát na ochranu 
důvěrných a citlivých obchodních 
informací. V souladu s příslušnými 
politikami transparentnosti a pravidly 
Unie pro ochranu údajů a pro přístup 
k dokumentům a informacím budou 
prováděcí partneři a jiní příjemci 
finančních prostředků Unie proaktivně a 
systematicky zveřejňovat na svých 
internetových stránkách informace 
týkající se veškerých finančních a 
investičních operací zahrnutých do tohoto 
programu, a to mimo jiné o způsobu, 
jakým tyto projekty přispívají k dosažení 
cílů a naplnění požadavků tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V zájmu větší transparentnosti by 
nástroj měl být opatřen veřejnou databází 
obsahující informace o přidělování 
prostředků jednotlivým členským státům a 
měl by být zahrnut do systému Evropské 
komise pro finanční transparentnost 
(FTS).

Or. en

Pozměňovací návrh 505
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Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 209 odst. 3 prvního 
a posledního pododstavce finančního 
nařízení lze příjmy a vrácené a zpět získané 
finanční prostředky z finančních nástrojů 
zřízených v rámci programů uvedených v 
příloze IV tohoto nařízení použít na tvorbu 
rezerv záruky EU podle tohoto nařízení, s 
přihlédnutím k článku [4] nařízení 
[úvěrový nástroj pro veřejný sektor].

1. Odchylně od čl. 209 odst. 3 prvního 
a čtvrtého pododstavce finančního nařízení 
použijí se příjmy a vrácené a zpět získané 
finanční prostředky z finančních nástrojů 
zřízených v rámci programů uvedených v 
příloze IV tohoto nařízení na tvorbu rezerv 
záruky EU podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci je zaměřeno na podporu subjektů veřejného sektoru a nástroj by měl být 
financován z rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny finanční nástroje zřízené 
v rámci programů uvedených v příloze IV 
tohoto nařízení a záruka EU zřízená podle 
nařízení (EU) 2015/1017 a rozpočtová 
záruka EU zřízená podle nařízení (EU) 
2015/1017 mohou být případně a s 
výhradou předchozího hodnocení 
sloučeny se zárukami podle tohoto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Prováděcí partneři mohou 
předkládat Komisi finanční a investiční 
operace, které schválily v období od 
uzavření příslušné záruční dohody a kdy 
byli po vstupu tohoto nařízení v platnost 
poprvé jmenováni všichni členové 
investičního výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Všechny finanční nástroje zřízené 
v rámci programů uvedených v příloze IV 
tohoto nařízení a rozpočtová záruka EU 
zřízená podle nařízení (EU) 2015/1017 
mohou být případně a s výhradou 
předchozího hodnocení sloučeny se 
zárukami podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Odchylně od čl. 209 odst. 3 
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druhého a třetího pododstavce finančního 
nařízení představují příjmy a splátky z 
finančního nástroje zřízeného v rámci 
programů uvedených v příloze IV tohoto 
nařízení či rozpočtová záruka zřízená 
podle nařízení (EU) 2015/1017, které byly 
v souladu s čl. 34 odst. 4 sloučeny se 
zárukou EU zřízenou podle tohoto 
nařízení, vnitřní účelově vázané příjmy ve 
smyslu čl. 21 odst. 5 finančního nařízení 
pro záruku EU zřízenou tímto nařízením a 
splátky pro záruku EU zřízenou tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise posoudí operace uvedené v 
odstavci 3a a rozhodne, že se na ně 
vztahuje krytí zárukou EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Prováděcí partneři mohou 
předkládat Komisi finanční a investiční 
operace, které schválily v období od 
uzavření příslušné záruční dohody a kdy 
byli po vstupu tohoto nařízení v platnost 
poprvé jmenováni všichni členové 
investičního výboru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Prováděcí partneři mohou 
předkládat Komisi finanční a investiční 
operace, které schválili během období ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost až 
do uzavření příslušné záruční dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. Komise posoudí operace uvedené v 
odstavci 3c a rozhodne, že krytí zárukou 
EU se na ně vztahuje ode dne uzavření 
příslušných záručních dohod, a poté 
mohou prováděcí partneři finanční a 
investiční operace podepsat.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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3d. Komise posoudí operace uvedené v 
odstavci 6 a rozhodne, že se na ně 
vztahuje krytí zárukou EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Investiční období, během něhož lze 
poskytnout záruku EU na podporu 
finančních a investičních operací, na něž 
se vztahuje toto nařízení, trvá do doby 
uzavření záruční dohody mezi Komisí a 
EIB podle navrhovaného nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
zavádí Program InvestEU, pro operace 
EIB, u nichž byla smlouva mezi EIB a 
příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem podepsána do 31. 
prosince 2022; uzavření záruční dohody 
mezi Komisí a EIF podle navrhovaného 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se zavádí Program InvestEU, pro 
operace EIF, u nichž byla smlouva mezi 
EIF a příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem podepsána do 
prosince 2022;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. Všechny finanční nástroje zřízené 
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v rámci programů uvedených v příloze IV 
tohoto nařízení a záruka EU zřízená podle 
nařízení (EU) 2015/1017 a rozpočtová 
záruka EU zřízená podle nařízení (EU) 
2015/1017 mohou být případně a s 
výhradou předchozího hodnocení 
sloučeny se zárukami podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3f. Odchylně od čl. 209 odst. 3 
druhého a třetího pododstavce finančního 
nařízení představují příjmy a splátky z 
finančního nástroje zřízeného v rámci 
programů uvedených v příloze IV tohoto 
nařízení či rozpočtová záruka zřízená 
podle nařízení (EU) 2015/1017, které byly 
v souladu s odstavcem 3e tohoto článku 
sloučeny se zárukou EU zřízenou podle 
tohoto nařízení, vnitřní účelově vázané 
příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 5 finančního 
nařízení pro záruku EU zřízenou tímto 
nařízením a splátky pro záruku EU 
zřízenou tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 10 166 620 000 EUR na cíle b) až 11 250 000 000 EUR na cíle 
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uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b); uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 10 166 620 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b);

b) až 11 250 000 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b);

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) až 10 166 620 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c);

c) až 13 000 000 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c);

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) až 10 166 620 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c);

c) až 12 500 000 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c);

Or. en
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Pozměňovací návrh 522
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) až 3 614 800 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d);

d) až 5 567 500 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) až 3 614 800 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d);

d) až 5 567 500 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 5 odst. 2 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) až 4 900 000 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. e).

Or. en

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je navrhnout jako šestou oblast pro InvestEU opatření, které 
navrhovala Evropská komise v rámci EFSI prostřednictvím oblasti na podporu solventnosti, 
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stejně jako rozpočtové prostředky, které se k tomuto opatření v současném VFR váží. Záměr 
pomoci společnostem z EU, které se potýkají s problémy v oblasti solventnosti v důsledku 
pandemie COVID 19, by neměl být opomíjen.

Pozměňovací návrh 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace v rámci 
jiných oblastí politiky, než je oblast 
strategických evropských investic, mohou 
spadat do jedné nebo více z těchto oblastí:

Finanční a investiční operace v rámci 
jiných oblastí politiky, než je oblast 
strategických evropských investic, mohou 
řešit hlavní a naléhavé investiční potřeby 
související s pandemií COVID-19 a její 
závažné sociální, hospodářské a zdravotní 
dopady, jakož i podporovat cíle Zelené 
dohody pro Evropu a spravedlivou 
transformaci na uhlíkově neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050 a 
mohou spadat do jedné nebo více z těchto 
oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace v rámci 
jiných oblastí politiky, než je oblast 
strategických evropských investic, mohou 
spadat do jedné nebo více z těchto oblastí:

Finanční a investiční operace v rámci 
jiných oblastí politiky, než je oblast 
strategických evropských investic, se 
omezují na jednu nebo více z těchto 
oblastí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace v rámci 
politiky pro strategické investice spadají do 
oblastí stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. e). 
Mohou zahrnovat zejména významné 
projekty společného evropského zájmu.

Finanční a investiční operace v rámci 
politiky pro strategické investice spadají do 
oblastí stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. e). 
Mohou zahrnovat zejména významné 
projekty společného evropského zájmu v 
souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí se zvláštním zřetelem k 
nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace v rámci 
politiky pro strategické investice spadají do 
oblastí stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. e). 
Mohou zahrnovat zejména významné 
projekty společného evropského zájmu.

Finanční a investiční operace v rámci 
politiky pro strategické investice spadají do 
oblastí stanovených v čl. 7 odst. 1 písm. e). 
Mohou zahrnovat zejména významné 
projekty společného evropského zájmu a 
činnosti a klíčová aktiva, na něž se 
vztahuje rámec EU pro prověřování 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozvoj odvětví energetiky v 
souladu s prioritami energetické unie, 
včetně zabezpečení dodávek energie 
a přechodu na čistou energii, a se závazky 
přijatými v rámci Agendy pro udržitelný 
rozvoj 2030 a Pařížské dohody o změně 
klimatu, zejména prostřednictvím:

1. Rozvoj odvětví energetiky v 
souladu s prioritami energetické unie, 
včetně přechodu na udržitelnou energii, a 
se závazky přijatými v rámci Agendy pro 
udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody o 
změně klimatu, zejména prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozšíření výroby, dodávek nebo 
využití čisté a udržitelné energie z 
obnovitelných zdrojů a bezpečných 
a udržitelných jiných energetických řešení 
a zdrojů energie s nulovými a nízkými 
emisemi;

a) rozšíření výroby, dodávek nebo 
využití čisté a udržitelné energie z 
obnovitelných zdrojů a bezpečných 
a udržitelných jiných energetických řešení 
a zdrojů energie s nulovými emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vývoje inovativních systémů 
dodávek tepla s nulovými a nízkými 

d) vývoje inovativních systémů 
dodávek tepla s nulovými emisemi 
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emisemi a kombinované výroby elektřiny 
a tepla;

a kombinované výroby elektřiny a tepla;

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) výroby a dodávek udržitelných 
syntetických paliv z 
obnovitelných/uhlíkově neutrálních zdrojů 
a jiných bezpečných a udržitelných zdrojů 
energie s nulovými a nízkými emisemi, 
biopaliv a alternativních paliv, včetně paliv 
pro všechny druhy dopravy, v souladu s 
cíli směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2018/200156; a

e) výroby a dodávek udržitelných 
syntetických paliv z obnovitelných zdrojů a 
jiných bezpečných a udržitelných zdrojů 
energie s nulovými emisemi, biopaliv a 
alternativních paliv, včetně paliv pro 
všechny druhy dopravy, v souladu s cíli 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2018/200156 a v mezích udržitelné 
dostupnosti; a

_________________ _________________
56 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

56 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 
2018 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) infrastruktury pro zachycování a 
skladování uhlíku v rámci průmyslových 
procesů, bioelektráren a výrobních 

f) technologie a infrastruktury pro 
průmyslové procesy bez emisí, 
bioelektrárny a výrobní zařízení, které 
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zařízení za účelem transformace 
energetiky.

tvoří součást transformace na udržitelné 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rozvoj udržitelné a bezpečné 
dopravní infrastruktury a řešení v oblasti 
mobility, vybavení a inovativních 
technologií v souladu s prioritami Unie v 
odvětví dopravy a se závazky přijatými v 
rámci Pařížské dohody o změně klimatu, 
zejména prostřednictvím:

2. Rozvoj udržitelné a bezpečné 
dopravní infrastruktury a řešení v oblasti 
mobility, vybavení a inovativních 
technologií v souladu s prioritami Unie v 
odvětví dopravy a plně slučitelných se 
závazky přijatými v rámci Pařížské dohody 
o změně klimatu, zejména prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projektů, které podporují rozvoj 
infrastruktury transevropské dopravní sítě 
(TEN-T), včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, městských uzlů TEN-T, 
námořních a vnitrozemských přístavů, 
letišť, multimodálních terminálů a 
připojení těchto multimodálních terminálů 
k sítím TEN-T a telematických aplikací 
uvedených v nařízení (EU) č. 1315/2013 
Evropského parlamentu a Rady57;

a) projektů, které podporují rozvoj 
infrastruktury transevropské dopravní sítě 
(TEN-T), upřednostňují údržbu a 
bezpečnost infrastruktury, městských uzlů 
TEN-T, námořních a vnitrozemských 
přístavů, multimodálních terminálů a 
připojení těchto multimodálních terminálů 
k sítím TEN-T a telematických aplikací 
uvedených v nařízení (EU) č. 1315/2013 
Evropského parlamentu a Rady57;

_________________ _________________
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57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1315/2013 ze dne 
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o 
zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 
(Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1315/2013 ze dne 
11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie 
pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o 
zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU 
(Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) inteligentních a udržitelných 
projektů v oblasti městské mobility 
zaměřených na druhy městské dopravy s 
nízkými emisemi, včetně řešení v oblasti 
vnitrozemských vodních cest a 
inovativních řešení mobility, 
nediskriminační dostupnost, snížení 
znečištění ovzduší a hluku, spotřebu 
energie, sítě inteligentních měst, údržbu a 
zvyšování úrovně bezpečnosti a snižování 
četnosti nehod, a to i v případě cyklistů a 
chodců;

c) inteligentních a udržitelných 
projektů v oblasti městské mobility 
zaměřených na druhy městské dopravy s 
nulovými emisemi, včetně řešení v oblasti 
vnitrozemských vodních cest a 
inovativních řešení mobility, 
nediskriminační dostupnost, snížení 
znečištění ovzduší a hluku, spotřebu 
energie, sítě inteligentních měst, údržbu a 
zvyšování úrovně bezpečnosti a snižování 
četnosti nehod, a to i v případě cyklistů a 
chodců;

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpory obnovy a dovybavení 
mobilních dopravních prostředků za 
účelem zavádění řešení v oblasti mobility s 

d) podpory obnovy a dovybavení 
mobilních dopravních prostředků za 
účelem zavádění řešení v oblasti mobility s 
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nízkými a nulovými emisemi, a to i 
využitím alternativních paliv ve vozidlech 
všech druhů dopravy;

nulovými emisemi, a to i využitím 
alternativních paliv ve vozidlech všech 
druhů dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) meziměstské cyklistické 
infrastruktury se zvláštním zaměřením na 
zajištění bezpečných přeshraničních 
spojení, a tím na rozvoj vytváření 
nadnárodní cyklistické osy v rámci 
celoevropské sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. g – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) snížení emisí; nebo iii) snížení emisí s jednoznačně 
stanoveným scénářem pro dosažení 
nulových emisí do roku 2040; nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) projektů na zachování nebo 
modernizaci stávající dopravní 
infrastruktury, včetně dálnic v rámci TEN-
T, pokud je to zapotřebí pro modernizaci, 
zachování nebo zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu, pro vývoj služeb 
inteligentních dopravních systémů nebo 
pro zaručení integrity infrastruktury a 
jejích standardů, vývoj bezpečných 
parkovacích ploch a zařízení, dobíjecích a 
čerpacích stanic pro alternativní paliva.

h) projektů na zachování nebo 
modernizaci stávající dopravní 
infrastruktury, včetně dálnic v rámci TEN-
T, pouze pokud je to zapotřebí pro 
modernizaci, zachování nebo zlepšení 
bezpečnosti silničního provozu, pro vývoj 
služeb inteligentních dopravních systémů 
nebo pro zaručení integrity infrastruktury a 
jejích standardů, vývoj bezpečných 
parkovacích ploch a zařízení, dobíjecích a 
čerpacích stanic pro alternativní paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) infrastruktury pro nakládání s 
odpady;

b) infrastruktura pro využívání odpadů 
a nakládání s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) dekarbonizaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví a 
podstatné snižování emisí z těchto odvětví, 
včetně demonstrace inovativních 

h) dekarbonizaci energeticky 
náročných průmyslových odvětví a 
podstatné snižování emisí z těchto odvětví, 
včetně demonstrace inovativních 
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nízkoemisních technologií a jejich 
zavádění;

technologií s nulovými emisemi a jejich 
zavádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) dekarbonizaci výroby energie 
a distribučního řetězce postupným 
ukončením využívání uhlí a ropy; a

i) dekarbonizaci výroby energie 
a distribučního řetězce postupným 
ukončením využívání uhlí, zemního plynu 
a ropy; a

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozvoj infrastruktury pro digitální 
konektivitu, zejména prostřednictvím 
projektů na podporu zavádění digitálních 
sítí s velmi vysokou kapacitou, připojení 
5G a zlepšování digitální konektivity a 
přístupu, především pro venkovské oblasti 
a okrajové regiony.

4. Rozvoj infrastruktury pro digitální 
konektivitu, zejména prostřednictvím 
projektů na podporu zavádění digitálních 
sítí s velmi vysokou kapacitou, připojení a 
zlepšování digitální konektivity a přístupu, 
především pro venkovské oblasti a 
okrajové regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Clotilde Armand
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozvoj infrastruktury pro digitální 
konektivitu, zejména prostřednictvím 
projektů na podporu zavádění digitálních 
sítí s velmi vysokou kapacitou, připojení 
5G a zlepšování digitální konektivity a 
přístupu, především pro venkovské oblasti 
a okrajové regiony.

4. Rozvoj infrastruktury pro digitální 
konektivitu, zejména prostřednictvím 
projektů na podporu zavádění digitálních 
sítí s velmi vysokou kapacitou a zlepšování 
digitální konektivity a přístupu, především 
pro venkovské oblasti a okrajové regiony.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umělé inteligence, a) etické umělé inteligence,

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) kvantových technologií; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Cestovní ruch. 9. Udržitelný cestovní ruch 
prostřednictvím investic, které přispívají k 
transformaci odvětví, zejména do rozvoje 
přístupnosti, ekoturistiky a cenově 
dostupného cestování železniční 
dopravou, a prostřednictvím podpory 
operací prosazujících udržitelné, 
inovativní a digitální oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha II – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Cestovní ruch. 9. Udržitelný cestovní ruch, zejména 
investice, které přispívají k oživení, 
udržitelnosti a konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Rekultivace průmyslových zón 
(včetně kontaminovaných lokalit) a obnova 

10. Rekultivace průmyslových zón 
(včetně kontaminovaných lokalit) a obnova 
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jejich udržitelného využívání. jejich udržitelného využívání, s výjimkou 
rekultivací a obnov, které jsou součástí 
závazků podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) cenově dostupného sociálního 
bydlení58;

ii) cenově dostupného, zdravého a 
energeticky účinného sociálního bydlení58;

_________________ _________________
58 Cenově dostupné sociální bydlení je 
třeba chápat v tom smyslu, že se zaměřuje 
na znevýhodněné osoby nebo sociálně 
méně zvýhodněné skupiny, které kvůli 
omezené solventnosti čelí vážné deprivaci 
v oblasti bydlení nebo nejsou schopny 
získat bydlení za tržních podmínek.

58 Cenově dostupné sociální bydlení je 
třeba chápat v tom smyslu, že se zaměřuje 
na znevýhodněné osoby nebo sociálně 
méně zvýhodněné skupiny, které kvůli 
omezené solventnosti čelí vážné deprivaci 
v oblasti bydlení nebo nejsou schopny 
získat bydlení za tržních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zdravotní a dlouhodobé péče, 
včetně klinik, nemocnic, primární péče, 
služeb domácí a komunitní péče;

iii) zdravotní péče, péče o děti 
a dlouhodobé péče, včetně veřejných a 
soukromých denních stacionářů, klinik, 
nemocnic, primární péče, služeb domácí 
a komunitní péče;

Or. en
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Pozměňovací návrh 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12 – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) zdravotní a dlouhodobé péče, 
včetně klinik, nemocnic, primární péče, 
služeb domácí a komunitní péče;

iii) veřejné zdravotní a dlouhodobé 
péče, včetně klinik, nemocnic, primární 
péče, služeb domácí a komunitní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) opatření na podporu rovnosti žen a 
mužů;

g) opatření na podporu rovnosti žen a 
mužů včetně účasti žen na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Frances Fitzgerald
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) začleňování zranitelných osob, 
včetně státních příslušníků třetích zemí;

h) začleňování zranitelných osob, 
včetně osob se zdravotním postižením, 
osob LGBTI+ a státních příslušníků třetích 
zemí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Rozvoj obranného průmyslu s 
cílem přispět ke strategické autonomii 
Unie, zejména podporou:

vypouští se

a) dodavatelského řetězce obranného 
průmyslu Unie, zejména prostřednictvím 
finanční podpory malých a středních 
podniků a společností se střední tržní 
kapitalizací;
b) společností, jež se účastní průlomových 
inovačních projektů v odvětví obrany 
a úzce souvisejících technologií dvojího 
užití;
c) dodavatelského řetězce odvětví obrany, 
jestliže se účastní kooperativních projektů 
výzkumu a vývoje v odvětví obrany, včetně 
projektů podporovaných z Evropského 
obranného fondu;
d) infrastruktury pro výzkum a odborné 
vzdělávání v odvětví obrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – podbod 4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1 Energie: Dodatečné instalované 
kapacity na výrobu energie 

4.1 Energie: Dodatečné instalované 
kapacity na výrobu energie 
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z obnovitelných zdrojů a jiná bezpečná 
a udržitelná kapacita pro výrobu energie s 
nulovými a nízkými emisemi (v 
megawattech (MW))

z obnovitelných zdrojů a jiná bezpečná 
a udržitelná kapacita pro výrobu energie s 
nulovými emisemi (v megawattech (MW))

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 4 – podbod 4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.2 Energie: Počet domácností, počet 
veřejných a obchodních prostor s lépe 
klasifikovanou spotřebou energie

4.2 Energie: Počet domácností, počet 
veřejných a obchodních prostor s lépe 
klasifikovanou spotřebou energie a budov 
na úrovni budov s téměř nulovou 
spotřebou energie, pasivních domů a 
energeticky pozitivních domů

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 5 – podbod 5.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2a Počet podporovaných podniků 
vedených ženami s údaji rozčleněnými 
podle pohlaví hlavního vlastníka a/nebo 
většiny členů představenstva

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 6 – podbod 6.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6.4a Počet podporovaných podniků 
vedených ženami s údaji rozčleněnými 
podle pohlaví hlavního vlastníka a/nebo 
většiny členů představenstva

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.1 Počet a objem operací 
přispívajících k poskytování kritické 
infrastruktury, v členění podle fyzické 
infrastruktury a případně souvisejícího 
zboží a služeb

8.1 Počet a objem operací 
přispívajících k poskytování a/nebo 
zlepšení kritické infrastruktury, v členění 
podle fyzické infrastruktury a případně 
souvisejícího zboží a služeb

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.1a Počet a objem operací 
přispívajících ke snížení emisí 
skleníkových plynů za účelem dosažení 
hospodářství s nulovými čistými emisemi v 
souladu s evropskými cíli v oblasti klimatu
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Or. en

Pozměňovací návrh 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.3 Počet a objem operací 
přispívajících k vývoji kritických 
technologií a vstupů pro bezpečnost Unie a 
jejích členských států a zboží dvojího užití

8.3 Počet a objem operací 
přispívajících k vývoji kritických 
technologií a vstupů pro bezpečnost Unie a 
jejích členských států a civilních 
komponentů zboží dvojího užití

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.4 Počet podporovaných podniků 
podle velikosti, které vyvíjejí kritické 
technologie a vstupy pro bezpečnost Unie a 
jejích členských států a zboží dvojího užití

8.4 Počet podporovaných podniků 
podle velikosti, které vyvíjejí kritické 
technologie a vstupy pro bezpečnost Unie a 
jejích členských států a civilních 
komponentů zboží dvojího užití

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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8.4a Počet podporovaných klastrů a 
center pro digitální inovace za účelem 
vytváření synergií mezi regionálními, 
vnitrostátními, evropskými a soukromými 
podniky a společnostmi

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.5 Počet a objem operací 
přispívajících k dodávkám, výrobě a 
vytváření zásob kritických vstupů, včetně 
poskytování kritické zdravotní péče

8.5 Počet a objem operací 
přispívajících k dodávkám, výrobě a 
vytváření zásob kritických vstupů – pokud 
nejsou v mezích stávajících právních 
požadavků –, konkrétně poskytování 
kritické zdravotní péče

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7 Počet a objem operací na podporu 
klíčových základních a digitálních 
technologií, které mají strategický význam 
pro průmyslovou budoucnost Unie

8.7 Počet a objem operací na podporu 
klíčových základních a digitálních 
technologií, které mají strategický význam 
pro Unii

Or. en

Pozměňovací návrh 568
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7a Počet a objem operací na pomoc 
podnikům a komunitám, zejména malým 
a středním podnikům, za účelem zvýšení 
odolnosti jejich hodnotových řetězců a 
modelů podnikání

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Příloha IV – bod B – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Nástroj InnovFin Debt: vypouští se
– Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. 
prosince 2013, kterým se stanoví pravidla 
pro účast a šíření výsledků programu 
„Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje 
nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 
347, 20.12.2013, s. 81)
– Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1291/2013 ze 
dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 
Horizont 2020 – rámcový program pro 
výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje 
rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 104)
– Rozhodnutí Rady 2013/743/EU ze dne 3. 
prosince 2013 o zavedení zvláštního 
programu, kterým se provádí Horizont 
2020 – rámcový program pro výzkum a 
inovace (2014–2020), a o zrušení 
rozhodnutí 2006/971/ES, 2006/972/ES, 
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2006/973/ES, 2006/974/ES a 2006/975/ES 
(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 965)

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Příloha IV – bod C – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Dluhový nástroj v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy (CEF DI): Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, 
kterým se vytváří Nástroj pro propojení 
Evropy, mění zařízení (EU) č. 913/2010 a 
zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 
67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 
129)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – odst. 2 – bod 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mají povahu veřejného statku, pro 
který provozovatel nebo společnost 
nemůže získat dostatečné finanční výhody 
povahu (jako jsou vzdělávání a dovednosti, 
zdravotní péče a její dostupnost, 
bezpečnost a obrana a bezplatně nebo s 
minimálními náklady přístupná 
infrastruktura);

a) mají povahu veřejného statku, pro 
který provozovatel nebo společnost 
nemůže získat dostatečné finanční výhody 
povahu (jako jsou vzdělávání a dovednosti, 
zdravotní péče a její dostupnost, 
bezpečnost a bezplatně nebo s minimálními 
náklady přístupná infrastruktura);

Or. en
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Pozměňovací návrh 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – odst. 2 – bod 1 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě podpory na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti 
strategických evropských investic by 
investice nebyla provedena nebo by nebyla 
provedena ve stejném rozsahu 
prostřednictvím tržního financování 
subjekty usazenými a působícími v Unii z 
důvodu obtíží s internalizací výhod 
poskytovaných evropským strategickým 
zájmům;

f) v případě podpory na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti 
strategických evropských investic by 
investice nebyla provedena nebo by nebyla 
provedena prostřednictvím tržního 
financování subjekty usazenými a 
působícími v Unii z důvodu obtíží s 
internalizací výhod poskytovaných 
evropským strategickým zájmům;

Or. en

Pozměňovací návrh 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – odst. 2 – bod 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Aby byly považovány za doplňující 
k soukromým zdrojům uvedeným v čl. 209 
odst. 2 písm. b) finančního nařízení, Fond 
InvestEU podpoří finanční a investiční 
operace prováděcích partnerů tím, že se 
zaměří na investice, které z důvodu své 
povahy (povaha veřejného statku, 
externality, informační asymetrie, aspekty 
týkající se sociálně-hospodářské 
soudržnosti nebo jiné) nejsou schopny 
vytvářet dostatečnou tržní finanční 
návratnost nebo jsou vnímány jako příliš 
riskantní (ve srovnání s mírou rizika, 
kterou jsou relevantní soukromé subjekty 

1) Aby byly považovány za doplňující 
k soukromým zdrojům uvedeným v čl. 209 
odst. 2 písm. b) finančního nařízení, Fond 
InvestEU podpoří finanční a investiční 
operace prováděcích partnerů tím, že se 
zaměří na investice, které z důvodu své 
povahy (povaha veřejného statku, 
externality, informační asymetrie, aspekty 
týkající se sociálně-hospodářské 
soudržnosti nebo jiné) nejsou schopny 
vytvářet dostatečnou tržní finanční 
návratnost nebo jsou vnímány jako příliš 
riskantní (ve srovnání s mírou rizika, 
kterou jsou relevantní soukromé subjekty 
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ochotny přijmout). Kvůli těmto 
charakteristikám tyto finanční a investiční 
operace nemohou využít tržní financování 
za přiměřených podmínek, pokud jde 
o stanovení cen, požadavky na kolaterál, 
druh financování, dobu splatnosti 
poskytnutého financování nebo jiné 
podmínky, a nebyly by bez veřejné 
podpory provedeny v Unii vůbec nebo 
ve stejném rozsahu.

ochotny přijmout). Kvůli těmto 
charakteristikám tyto finanční a investiční 
operace nemohou využít tržní financování 
za přiměřených podmínek, pokud jde 
o stanovení cen, požadavky na kolaterál, 
druh financování, dobu splatnosti 
poskytnutého financování nebo jiné 
podmínky, a nebyly by bez veřejné 
podpory provedeny v Unii vůbec nebo 
ve stejném rozsahu. Projekty podporované 
z Fondu InvestEU usilují o vytváření 
dlouhodobých pracovních míst, veřejné 
infrastruktury, udržitelného růstu a 
přispívají k dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – odst. 2 – bod 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Finanční a investiční operace v 
rámci oblasti strategických evropských 
investic lze rovněž považovat za 
doplňující, pokud by tyto operace bez 
podpory z Fondu InvestEU nebyly 
provedeny nebo by nebyly provedeny ve 
stejném rozsahu jinými soukromými a 
veřejnými subjekty usazenými a 
působícími v Unii.

3) Finanční a investiční operace v 
rámci oblasti strategických evropských 
investic lze rovněž považovat za 
doplňující, pokud by tyto operace bez 
podpory z Fondu InvestEU nebyly 
provedeny jinými soukromými a veřejnými 
subjekty usazenými a působícími v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – odst. 2 – bod 2 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporu poskytovanou 
prostřednictvím vlastního kapitálu 
a kvazivlastního kapitálu nebo 
prostřednictvím dluhopisů s dlouhodobou 
splatností, cenami, požadavky na kolaterál 
nebo jinými podmínkami, které nejsou 
dostatečně dostupné na trhu nebo z jiných 
veřejných zdrojů;

b) podporu poskytovanou 
prostřednictvím vlastního kapitálu, cenami, 
požadavky na kolaterál nebo jinými 
podmínkami, které nejsou dostatečně 
dostupné na trhu nebo z jiných veřejných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nařízení
Příloha V – část 1 – odst. 2 – bod 2 – odst. 2 – písm. f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podpora pro fondy, zvláštní 
účelové jednotky, investiční platformy 
nebo jiná opatření v rámci oblasti na 
podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) v oblasti obranných činností: 
používání, vývoj nebo výrobu produktů 
a technologií, které jsou zakázány platným 
mezinárodním právem;

2) používání, vývoje nebo výroby 
produktů a technologií, které jsou zakázány 
platným mezinárodním právem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 578
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich provoz, úpravu nebo 
výstavbu;

11) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu a jejich provoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) investice související s dobýváním 
nebo těžbou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním pevných 
fosilních paliv a ropy, jakož i investice 
související s těžbou plynu. Tato výjimka se 
nevztahuje na:

12) investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, skladováním, 
přepravou nebo spalováním fosilních 
paliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) investice související s dobýváním 
nebo těžbou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním pevných 
fosilních paliv a ropy, jakož i investice 
související s těžbou plynu. Tato výjimka se 

12) investice související s těžbou, 
produkcí, zpracováním, distribucí, 
skladováním, dopravou nebo spalováním 
fosilních paliv a ropy, jakož i investice 
související s těžbou plynu. Tato výjimka se 
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nevztahuje na: nevztahuje na:

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) investice související s dobýváním 
nebo těžbou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním pevných 
fosilních paliv a ropy, jakož i investice 
související s těžbou plynu. Tato výjimka se 
nevztahuje na:

12) investice související s dobýváním 
nebo těžbou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv a ropy, jakož i investice související 
s těžbou plynu. Tato výjimka se nevztahuje 
na:

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty, u nichž neexistuje žádná 
reálná alternativní technologie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty, u nichž neexistuje žádná vypouští se
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reálná alternativní technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty, u nichž neexistuje žádná 
reálná alternativní technologie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekty týkající se prevence 
a omezování znečištění;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) projekty vybavené zařízením pro 
zachycování a ukládání uhlíku nebo 

vypouští se
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zachycování a využívání uhlíku; 
průmyslové nebo výzkumné projekty, které 
v porovnání s příslušnými referenčními 
hodnotami systému EU pro obchodování 
s emisemi vedou k podstatnému snížení 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) investice související s vyřazováním 
jaderných elektráren z provozu, jejich 
provozem, úpravami, výstavbou nebo 
prodloužením životnosti jaderných 
elektráren nebo s nakládáním s jaderným 
odpadem či jeho ukládáním;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha V – část 2 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) investice do letištní infrastruktury 
s výjimkou nejvzdálenějších regionů a 
dálniční infrastruktury;

Or. en


