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Pozmeňujúci návrh 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský symetrický šok pre globálne 
hospodárstvo a hospodárstvo Únie s 
veľkým asymetrickým sociálnym a 
hospodárskym vplyvom vo všetkých 
členských štátoch a regiónoch. 
V dôsledku opatrení potrebných na 
zamedzenie jej šírenia sa v EÚ výrazne 
znížila hospodárska činnosť. Podľa 
Eurostatu sa v druhom štvrťroku 2020 
sezónne upravený HDP EÚ znížil o 11,4 % 
v porovnaní s prvým štvrťrokom 2020 a o 
13,9 % v porovnaní s tým istým 
štvrťrokom 2020, po tom, čo sa už v 
predchádzajúcom štvrťroku znížil o 2,7 
%. Okrem toho sa podľa hospodárskej 
prognózy Komisie z leta 2020 predpokladá 
pokles hospodárstva EÚ v roku 2020 o 8,3 
%, s výrazne väčšími a rozsiahlejšími 
rozdielmi, než sa pôvodne predpokladalo 
vo prognóze z jari 2020, a omnoho hlbším 
prepadom než počas finančnej krízy v roku 
2008. Okrem toho sa zamestnanosť v EÚ 
v druhom štvrťroku 2020 znížila o 2,7 % v 
porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, 
pričom už v prvom štvrťroku sa znížila o 
0,2 %. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré významné zraniteľné miesta, ako 
napríklad nadmerná závislosť strategických 
odvetví od nediverzifikovaných externých 
zdrojov dodávok. Takéto zraniteľné miesta 
je potrebné urýchlene a účinne riešiť, aby 
sa zlepšila reakcia Únie na núdzové 
situácie, ako aj odolnosť celého 
hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči spravodlivej hospodárskej 
súťaži a obchodu v súlade s jeho 
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a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

pravidlami. Investičná činnosť podľa 
očakávaní výrazne klesla. Aj keď pred 
pandémiou bolo možné v Únii pozorovať 
zlepšenie pomerov investícií k HDP, toto 
zlepšenie nezodpovedalo očakávaniam 
v období výraznej obnovy a nepostačovalo 
na kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2008. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého 
spravodlivého, inkluzívneho a 
udržateľného rastu vzhľadom na 
technologické zmeny a globálnu 
konkurencieschopnosť vrátane inovácií, 
zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské a 
environmentálne výzvy, ako je 
udržateľnosť, začlenenie, chudoba, 
nezamestnanosť, chudoba pracujúcich 
alebo starnutie obyvateľstva. V záujme 
dosiahnutia cieľov politiky Únie a na 
zabezpečenie rýchlej, spravodlivej, 
inkluzívnej a udržateľnej obnovy je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 



AM\1212517SK.docx 5/375 PE657.232v01-00

SK

Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií 
a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči spravodlivej hospodárskej 
súťaži a spravodlivému obchodu v súlade 
s jeho pravidlami. Investičná činnosť podľa 
očakávaní výrazne klesne. Aj keď pred 
pandémiou bolo možné v Únii pozorovať 
zlepšenie pomerov investícií k HDP, toto 
zlepšenie nezodpovedalo očakávaniam 
v období výraznej obnovy a nepostačovalo 
na kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie, 
najmä v rámci zelenej dohody, a na 
zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej, 
udržateľnej a zdravej obnovy 
hospodárstva by preto primárnym cieľom 
mala byť podpora inak ťažko 
financovateľných projektov, ktoré 
európskym občanom poskytujú dlhodobé 
environmentálne a spoločenské prínosy, 
ako sú vysokokvalitné dlhodobé pracovné 
miesta a verejná infraštruktúra. Preto je 
mimoriadne dôležité identifikovať a 
podporovať projekty, ktoré poskytujú túto 
skutočnú doplnkovosť a kvalitu, a ich 
hnacou silou nie sú v prevažnej miere 
technické aspekty ako pákový efekt alebo 



PE657.232v01-00 6/375 AM\1212517SK.docx

SK

rýchlosť a objemy projektov, ako aj riešiť 
zlyhania trhu a suboptimálne investičné 
situácie a znížiť nedostatok investícií v 
cieľových sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, najmä v prípade malých a 
stredných podnikov (MSP) a 
mikropodnikov, s cieľom zlepšiť reakcie 
Únie na núdzové situácie, ako aj 
odolnosť, súdržnosť, digitalizáciu a 
udržateľnosť celého hospodárstva pri 
zachovaní jeho otvorenosti voči 
hospodárskej súťaži a obchodu v súlade s 
jeho pravidlami, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 



AM\1212517SK.docx 7/375 PE657.232v01-00

SK

vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
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potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého 
udržateľného rastu vzhľadom na 
klimatickú transformáciu, degradáciu 
životného prostredia, technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
uvedených v zelenej dohode a v 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
a na zabezpečenie rýchlej, udržateľnej, 
inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
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a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, najmä v prípade malých a 
stredných podnikov (MSP), aby sa zlepšila 
reakcia Únie na núdzové situácie, ako aj 
odolnosť celého hospodárstva a zachovala 
sa jeho otvorenosť voči hospodárskej 
súťaži a obchodu v súlade s jeho 
pravidlami. Investičná činnosť podľa 
očakávaní výrazne klesla. Aj keď pred 
pandémiou bolo možné v Únii pozorovať 
zlepšenie pomerov investícií k HDP, toto 
zlepšenie nezodpovedalo očakávaniam 
v období výraznej obnovy a nepostačovalo 
na kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, MSP 
a potrebu riešiť kľúčové spoločenské 
výzvy, ako je udržateľnosť alebo starnutie 
obyvateľstva. V záujme dosiahnutia cieľov 
politiky Únie, najmä dvojakého cieľa 
zrýchlenia klimatickej a digitálnej 
transformácie, a na zabezpečenie rýchlej, 
inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 8,3 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok, ako aj chýbajúca kritická 
infraštruktúra. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
chudoba, udržateľnosť alebo starnutie 
obyvateľstva. V záujme dosiahnutia cieľov 
politiky Únie a na zabezpečenie rýchlej, 
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potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
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reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie, 
najmä cieľa dosiahnutia klimatickej 
neutrality do roku 2050, a na zabezpečenie 
rýchlej, inkluzívnej a zdravej obnovy 
hospodárstva je preto potrebná podpora na 
riešenie zlyhaní trhu a suboptimálnych 
investičných situácií a na zníženie 
nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 

(1) Celoštátne a regionálne opatrenia 
na obmedzenie pohybu nadväzujúce na 
pandémiu COVID-19 predstavujú 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
na zamedzenie jej šírenia sa v EÚ výrazne 
znížila hospodárska činnosť. Očakáva sa, 
že HDP EÚ v roku 2020 klesne približne 
o 7,5 %, čo je oveľa hlbší prepad ako počas 
finančnej krízy v roku 2009. Po vypuknutí 
pandémie sa ukázalo vzájomné prepojenie 
globálnych dodávateľských reťazcov 
a odhalili sa niektoré zraniteľné miesta, ako 
napríklad nadmerná závislosť strategických 
odvetví od externých zdrojov dodávok. 
Takéto zraniteľné miesta potrebné riešiť, 
aby sa zlepšila odolnosť celého 
hospodárstva proti zahraničným hrozbám. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
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Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

bolo možné v členských štátoch pozorovať 
zlepšenie pomerov investícií k HDP, toto 
zlepšenie nezodpovedalo očakávaniam 
v období výraznej obnovy a nepostačovalo 
na kompenzáciu rokov zlých investícií po 
kríze v roku 2009 a extrémne 
akomodačných menových politík 
Európskej centrálnej banky. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie dôsledkov 
plánovaného vypínania národných 
hospodárstiev a suboptimálnych 
investičných situácií a na zníženie 
nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
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2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva, 
a to bez ohrozenia cieľov v oblasti 
rovnosti. V záujme dosiahnutia cieľov 
politiky Únie a na zabezpečenie rýchlej, 
inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Vypuknutie pandémie malo 
negatívny vplyv na vzájomné prepojenie 
globálnych dodávateľských reťazcov 
a odhalilo niektoré zraniteľné miesta, ako 
napríklad nadmernú závislosť 
strategických odvetví od 
nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na prioritné riešenie rýchlej, inkluzívnej 
a trvalej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 
rôznorodosť finančných nástrojov 
použitých vo viacročnom finančnom rámci 
na roky 2014 – 2020 viedla k určitému 
prekrývaniu v ich rozsahu pôsobnosti. 
Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom 
a konečným prijímateľom, ktorí museli 
čeliť rôznym pravidlám v oblasti 
oprávnenosti a podávania správ. Možnosti 
kombinovať viaceré fondy Únie takisto 
bránila absencia zlučiteľných pravidiel, 
hoci takáto možnosť by bola bývala 
prospešná na podporu projektov, ktoré 
potrebovali rôzne druhy financovania. 
V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory 
v prospech konečných prijímateľov, ktorá 
sa dosiahne integráciou a zjednodušením 
ponúk financovania v rámci jedinej schémy 
rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 
podpory Únie a zároveň sa znížia náklady 
pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť 
jediný fond, Fond InvestEU, ktorý bude 
vychádzať aj zo skúseností s Európskym 
fondom pre strategické investície (EFSI) 
zriadeným v rámci Investičného plánu pre 
Európu.

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 
rôznorodosť finančných nástrojov 
použitých vo viacročnom finančnom rámci 
na roky 2014 – 2020 viedla k určitému 
prekrývaniu v ich rozsahu pôsobnosti. 
Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom 
a konečným prijímateľom, ktorí museli 
čeliť rôznym pravidlám v oblasti 
oprávnenosti a podávania správ. Možnosti 
kombinovať viaceré fondy Únie takisto 
bránila absencia zlučiteľných pravidiel, 
hoci takáto možnosť by bola bývala 
prospešná na podporu projektov, ktoré 
potrebovali rôzne druhy financovania. 
V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory 
v prospech konečných prijímateľov, ktorá 
sa dosiahne integráciou a zjednodušením 
ponúk financovania v rámci jedinej schémy 
rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 
podpory Únie a zároveň sa znížia náklady 
pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť 
jediný fond, Fond InvestEU, ktorý bude 
vychádzať aj zo skúseností s Európskym 
fondom pre strategické investície (EFSI) 
zriadeným v rámci Investičného plánu pre 
Európu. Po pozitívnom hodnotení možno 
historické portfóliá zlúčiť s Fondom 
InvestEU s cieľom dosiahnuť ďalšie 
zvýšenie efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 
rôznorodosť finančných nástrojov 
použitých vo viacročnom finančnom rámci 
na roky 2014 – 2020 viedla k určitému 
prekrývaniu v ich rozsahu pôsobnosti. 
Ťažkosti spôsobila aj sprostredkovateľom 
a konečným prijímateľom, ktorí museli 
čeliť rôznym pravidlám v oblasti 
oprávnenosti a podávania správ. Možnosti 
kombinovať viaceré fondy Únie takisto 
bránila absencia zlučiteľných pravidiel, 
hoci takáto možnosť by bola bývala 
prospešná na podporu projektov, ktoré 
potrebovali rôzne druhy financovania. 
V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory 
v prospech konečných prijímateľov, ktorá 
sa dosiahne integráciou a zjednodušením 
ponúk financovania v rámci jedinej schémy 
rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 
podpory Únie a zároveň sa znížia náklady 
pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť 
jediný fond, Fond InvestEU, ktorý bude 
vychádzať aj zo skúseností s Európskym 
fondom pre strategické investície (EFSI) 
zriadeným v rámci Investičného plánu pre 
Európu.

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 
rôznorodosť finančných nástrojov 
použitých vo viacročnom finančnom rámci 
na roky 2014 – 2020 viedla k určitému 
prekrývaniu v ich rozsahu pôsobnosti. Toto 
inštitucionálne zlyhanie spôsobilo ťažkosti 
aj sprostredkovateľom a konečným 
prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym 
pravidlám v oblasti oprávnenosti 
a podávania správ. Možnosti kombinovať 
viaceré fondy Únie takisto bránila absencia 
zlučiteľných pravidiel a nadmerná 
byrokratická záťaž, hoci takáto možnosť 
by bola bývala prospešná na podporu 
projektov, ktoré potrebovali rôzne druhy 
financovania. V záujme efektívnejšie 
fungujúcej podpory v prospech konečných 
prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou, 
zjednodušením a monitorovaním ponúk 
financovania v rámci jedinej schémy 
rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 
podpory európskych daňovníkov a zároveň 
sa znížia náklady pre nich hradené z 
rozpočtu, by sa mal preto vytvoriť jediný 
fond, Fond InvestEU, ktorý bude 
vychádzať aj zo skúseností s Európskym 
fondom pre strategické investície (EFSI) 
zriadeným v rámci Investičného plánu pre 
Európu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala (3) V posledných rokoch Únia prijala 
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ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

ambiciózne stratégie a právne predpisy na 
dobudovanie jednotného trhu a na 
stimuláciu udržateľného a inkluzívneho 
rastu a tvorby pracovných miest, ako 
napríklad „Európa 2020: stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, dlhodobá stratégia 
do roku 2050 s názvom „Čistá planéta pre 
všetkých“ z 28. novembra 2018, 
„Európska zelená dohoda“ z 11. decembra 
2019, „investičný plán Európskej zelenej 
dohody“ zo 14. januára 2020, „Silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie“ zo 14. januára 2020, 
„Stratégia Komisie pre formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy“, „Stratégia 
v oblasti údajov“ a „Oznámenie o umelej 
inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„nariadenie, ktorým sa stanovuje rámec 
na dosiahnutie klimatickej neutrality“ zo 
4. marca 2020, „Nová priemyselná 
stratégia pre Európu“ z 10. marca 2020, 
„Stratégia pre MSP pre zelenú a digitálnu 
Európu“ z 10. marca 2020, „Stratégia EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2030“ z 20. 
mája 2020, „nariadenie o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií“ z 
júna 2020, „stratégia integrácie 
energetického systému“ a „vodíková 
stratégia“ z 8. júla 2020, a v 3. štvrťroku 
2020 navrhne stratégiu pre vlnu obnovy. 
Fond InvestEU by mal využívať 
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a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami a 
podporovať uplatňovanie právnych 
predpisov prostredníctvom poskytovania 
podpory na investície a prístupu 
k financovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „Akčný plán digitálneho 
vzdelávania (2018 – 2020)“, „Formujeme 
digitálnu budúcnosť Európy“, „európsky 
vzdelávací priestor“, „balík opatrení 
v oblasti čistej energie pre všetkých 
Európanov“ z 30. novembra 2016, „Kruh 
sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové 
hospodárstvo“ z 2. decembra 2015, 
„Európska stratégia pre nízkoemisnú 
mobilitu“ z 20. júla 2016, „Akčný plán 
v oblasti európskej obrany“ z 30. novembra 
2016, „Zriadenie Európskeho obranného 
fondu“ zo 7. júna 2017, „Stratégia pre 
Európu v oblasti kozmického priestoru“ 
z 26. októbra 2016, „Medziinštitucionálne 
vyhlásenie Európskeho piliera sociálnych 
práv“ z 13. decembra 2017, „Európska 
zelená dohoda“ z 11. decembra 2019, 
„investičný plán Európskej zelenej 
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formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

dohody“ zo 14. januára 2020, „Silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie“ zo 14. januára 2020, 
„Stratégia Komisie pre formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy“, „Stratégia 
v oblasti údajov“ a „Oznámenie o umelej 
inteligencii“ z 19. februára 2020, „Nová 
priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stragia pre 
nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
spravodlivého, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a tvorby kvalitných 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
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2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „Európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „investičný 
plán Európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
rozmanité stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
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Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „Európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „investičný 
plán Európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty v prípade potreby v spolupráci 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi 
vypracujú vlastné národné viacročné 
investičné stratégie na podporu uvedených 

(4) Na úrovni Únie slúži európsky 
semester pre koordináciu hospodárskych 
politík ako rámec na identifikáciu 
národných reformných priorít a 
monitorovanie ich vykonávania. Členské 
štáty v prípade potreby v spolupráci 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi 
vypracujú vlastné národné viacročné 
investičné stratégie na podporu uvedených 
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reformných priorít. Uvedené stratégie by sa 
mali predkladať spolu s ročnými 
národnými programami reforiem, aby sa 
poskytol prehľad a umožnila sa 
koordinácia prioritných investičných 
projektov, ktoré majú byť podporené 
vnútroštátnym financovaním alebo 
financovaním Únie, resp. obidvoma typmi 
financovania. Uvedené stratégie by mali 
financovanie z prostriedkov Únie využívať 
konzistentne a maximalizovať pridanú 
hodnotu finančnej podpory, ktorá sa má 
poskytnúť najmä z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti a Programu InvestEU.

reformných priorít. Uvedené stratégie by sa 
mali predkladať spolu s ročnými 
národnými programami reforiem, aby sa 
poskytol prehľad a umožnila sa 
koordinácia prioritných investičných 
projektov, ktoré majú byť podporené 
vnútroštátnym financovaním alebo 
financovaním Únie, resp. obidvoma typmi 
financovania. Komisia a členské štáty by 
mali lepšie spolupracovať pri vykonávaní 
odporúčaní pre európsky semester s 
cieľom zlepšiť dosahovanie cieľov 
stanovených na úrovni EÚ, ako to 
odporúča Európsky dvor audítorov vo 
svojej osobitnej správe č. 16/2020. 
Uvedené stratégie by mali financovanie 
z prostriedkov Únie využívať konzistentne 
a maximalizovať pridanú hodnotu 
finančnej podpory, ktorá sa má poskytnúť 
najmä z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti a Programu 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V súlade s článkom 8 ZFEÚ, 
ktorým sa stanovuje záväzok odstraňovať 
nerovnosti a podporovať zásadu rovnosti 
medzi ženami a mužmi vo všetkých 
činnostiach, by mal Program InvestEU 
prispievať k dosahovaniu politík Únie v 
oblasti rodovej rovnosti a k podpore a 
posilňovaniu postavenia žien. Najmä 
vzhľadom na intenzitu hospodárskeho 
otrasu po skončení pandémie COVID 19, 
ktorý má mať podľa očakávaní 
neprimeraný vplyv na ženy, a to aj 
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prostredníctvom strát pracovných miest a 
bremena neplatenej starostlivosti, by sa v 
rámci Programu InvestEU mali 
uplatňovať zásady uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti a rodového 
rozpočtovania v súlade so stratégiou pre 
rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 z 5. 
marca 2020. Tieto výdavky by sa mali 
primerane monitorovať na základe zásad 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom ukazovateľov a 
zhromažďovania údajov rozčlenených 
podľa pohlavia s cieľom presne posúdiť 
vplyv programu na rodovú rovnosť v 
rámci monitorovania, podávania správ a 
hodnotenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
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relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ. Fond 
InvestEU by mal zabezpečiť rýchle 
poskytnutie viazaných finančných 
prostriedkov konečným príjemcom s 
cieľom zmierniť nedostatok likvidity v 
najviac postihnutých regiónoch a 
poskytnúť naliehavé zdroje podnikom, 
ktorým by inak hrozilo výrazné zníženie 
počtu zamestnancov alebo bankrot.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 



PE657.232v01-00 26/375 AM\1212517SK.docx

SK

prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie nástrojov na 
zdieľanie rizika a kapitálových nástrojov, 
ktoré sa podľa relevantnosti budú opierať 
o záruku z rozpočtu Únie a o finančné 
príspevky implementujúcich partnerov. 
Dlhové systémy budú z rámca vylúčené a 
zakázané, aby sa znížila nadmerná 
závislosť členských štátov od dlhu. Fond 
InvestEU by mal byť založený na ponuke 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
cielený rozsah sektorov a regiónov, mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii, mala by sa 
vyhýbať financovaniu projektov, ktorým 
dominujú tretie krajiny a štátni príslušníci 
tretích krajín, a mala by uľahčiť prístup 
v prípade projektov pozostávajúcich 
z partnerských subjektov vo viacerých 
regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie, 
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a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

súdržnosti a odolnosti Únie, a to aj 
v oblasti inovácie a digitalizácie, 
k efektívnemu využívaniu zdrojov v súlade 
s obehovým hospodárstvom, 
k udržateľnosti a inkluzívnosti 
hospodárskeho rastu Únie a k sociálnej 
odolnosti a integrácii kapitálových trhov 
Únie, a to aj prostredníctvom riešení, ktoré 
sú zamerané na fragmentáciu kapitálových 
trhov Únie a na diverzifikáciu zdrojov 
financovania pre podniky Únie. Na tieto 
účely by sa z Fondu InvestEU mali 
podporovať projekty, ktoré sú technicky 
a ekonomicky životaschopné, a to tak, že 
fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie 
dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie 
rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
podľa relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov a 
projektov, ktoré podporujú rozvoj sietí, 
klastrov a centier digitálnych inovácií, vo 
viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálnej, hospodárskej a územnej 
konvergencie a súdržnosti Únie, a to aj 
v oblasti inovácie a digitalizácie, 
k efektívnemu využívaniu zdrojov v súlade 
s obehovým hospodárstvom, 
k spravodlivosti, udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie, 
k zelenej transformácii na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo a k sociálnej 
odolnosti a integrácii kapitálových trhov 
Únie, a to aj prostredníctvom riešení, ktoré 
sú zamerané na fragmentáciu kapitálových 
trhov Únie a na diverzifikáciu zdrojov 
financovania pre podniky Únie. Na tieto 
účely by sa z Fondu InvestEU mali 
podporovať projekty, ktoré sú technicky 
a ekonomicky životaschopné, a to tak, že 
fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie 
dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie 
rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
podľa relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Bogdan Rzońca
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu medzinárodnej 
konkurencieschopnosti, energetickej 
nezávislosti a sociálno-ekonomickej 
konvergencie a súdržnosti Únie, a to aj 
v oblasti inovácie a digitalizácie, 
k efektívnemu využívaniu zdrojov v súlade 
s obehovým hospodárstvom, 
k udržateľnosti a inkluzívnosti 
hospodárskeho rastu Únie a k sociálnej 
odolnosti a integrácii kapitálových trhov 
Únie, a to aj prostredníctvom riešení, ktoré 
sú zamerané na fragmentáciu kapitálových 
trhov Únie a na diverzifikáciu zdrojov 
financovania pre podniky Únie. Na tieto 
účely by sa z Fondu InvestEU mali 
podporovať projekty, ktoré sú technicky 
a ekonomicky životaschopné, a to tak, že 
fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie 
dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie 
rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
podľa relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii, a to bez toho, 
aby tým boli zasiahnuté programy pre 
jednotlivé regióny, a mala by uľahčiť 
prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie, 
súdržnosti a dlhodobého hospodárskeho 
rastu Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov s 
vysokým rastovým potenciálom a v 
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kľúčových strategických odvetviach vo 
všetkých regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových a kvázi-kapitálových 
nástrojov (ako hybridný dlh, podriadený 
dlh alebo konvertibilný kapitál), ktoré sa 
podľa relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
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geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnaký prístup, ako zaujali spravodajcovia v oblasti podpory platobnej schopnosti

Pozmeňujúci návrh 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, viditeľným činnostiam 
v reálnej ekonomike, ako je vytváranie 
nových pracovných miest, a to aj v oblasti 
inovácie a digitalizácie, k efektívnemu 
využívaniu zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
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prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej a environmentálnej odolnosti 
a integrácii kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
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implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti 
inovácie, vzdelávania a digitalizácie, 
k efektívnemu využívaniu zdrojov v súlade 
s obehovým hospodárstvom, 
k udržateľnosti a inkluzívnosti 
hospodárskeho rastu Únie a k sociálnej 
odolnosti a integrácii kapitálových trhov 
Únie, a to aj prostredníctvom riešení, ktoré 
sú zamerané na fragmentáciu kapitálových 
trhov Únie a na diverzifikáciu zdrojov 
financovania pre podniky Únie. Na tieto 
účely by sa z Fondu InvestEU mali 
podporovať projekty, ktoré sú technicky 
a ekonomicky životaschopné, a to tak, že 
fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie 
dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie 
rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
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relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

podľa relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, mala by 
sa zameriavať na vyvážené odvetvové 
alebo geografické pokrytie na úrovni EÚ 
a mala by uľahčiť prístup v prípade 
projektov pozostávajúcich z partnerských 
subjektov vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a vzostupnej sociálno-ekonomickej 
konvergencie a súdržnosti Únie, a to aj 
v oblasti inovácie a digitalizácie, 
k efektívnemu využívaniu zdrojov v súlade 
s obehovým hospodárstvom, 
k udržateľnosti a inkluzívnosti 
hospodárskeho rastu Únie a k sociálnej 
odolnosti a integrácii kapitálových trhov 
Únie, a to aj prostredníctvom riešení, ktoré 
sú zamerané na fragmentáciu kapitálových 
trhov Únie a na diverzifikáciu zdrojov 
financovania pre podniky Únie. Na tieto 
účely by sa z Fondu InvestEU mali 
podporovať projekty, ktoré sú technicky 
a ekonomicky životaschopné, a to tak, že 
fond bude slúžiť ako rámec pre využívanie 
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nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie 
rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa 
podľa relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
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životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov v 
regiónoch v celej EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
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pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť projekty pozostávajúce 
z partnerských subjektov vo viacerých 
regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Je nutné zaistiť, určite na úrovni 
malých a stredných podnikov (MSP), 
investície zvyšujúce produktivitu a 
zabezpečujúce geografickú a sociálnu 
súdržnosť, ktoré prinášajú spravodlivú 
transformáciu a zároveň posilňujú naše 
hospodárstva v situácii bezprecedentnej 
krízy, bojujú proti chudobe, zabezpečujú 
nové pracovné miesta v prípade straty 
starých a pri ktorých sa na nikoho, ani na 
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žiadnu generáciu, nezabúda.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
však mali výrazný negatívny hospodársky 
vplyv na tieto odvetvia. Okrem toho 
nehmotná povaha aktív v týchto 
odvetviach obmedzuje prístup MSP 
a organizácií z uvedených odvetví 
k súkromným finančným prostriedkom, 
ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli 
schopné investovať, rozširovať sa 
a súťažiť na medzinárodnej úrovni. 
Program InvestEU by mal naďalej 
uľahčovať prístup k financovaniu pre MSP 
a organizácie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu. Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel má 
tendenciu byť katalyzátorom toxického 
progresívneho programu. Program 
InvestEU by mal preto uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu len 
vtedy, keď tieto MSP a organizácie 
propagujú európsku kultúru.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii, ktoré môžu zohrávať 
významnú úlohu pri zaisťovaní 
udržateľnej obnovy a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov, ktoré sa zaviedli 
počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, však mali výrazne negatívny 
hospodársky vplyv s potenciálne 
dlhodobým štrukturálnym zhoršením, 
pokiaľ ide o prístup k záručnému 
mechanizmu pre kultúrny a kreatívny 
priemysel alebo ku komplexným 
finančným nástrojom pre tieto odvetvia. 
Okrem toho nehmotná povaha aktív 
v týchto odvetviach obmedzuje prístup 
MSP a organizácií z uvedených odvetví 
k súkromným finančným prostriedkom, 
ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli 
schopné investovať, rozširovať sa a súťažiť 
na medzinárodnej úrovni. Program 
InvestEU by mal naďalej uľahčovať 
prístup k financovaniu pre MSP 
a organizácie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu. Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a budovania demokratických a súdržných 
spoločností v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
konkurencieschopnosť týchto odvetví a 
ich dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať kvalitný obsah širokému 
publiku naprieč štátnymi hranicami, s 
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ohľadom na pluralitu a slobodu slova.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami. Zvýšenie 
možností financovania z prostriedkov EÚ 
by malo byť sprevádzané návrhom 
politiky hospodárskej súťaže, ktorá 
zabezpečí, aby veľké medzinárodné 
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digitálne platformy, ktoré majú prospech z 
pandémie ochorenia COVID-19, 
nediskriminovali európsky obsah a 
menších nezávislých aktérov z hľadiska 
udeľovania licencií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Vplyv na kultúrny 
a kreatívny priemysel bol ešte závažnejší v 
menej rozvinutých krajinách a regiónoch, 
a preto si vyžadoval väčšiu podporu z 
úrovne EÚ. Program InvestEU by mal 
naďalej uľahčovať prístup k financovaniu 
pre MSP a organizácie kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu. Kultúrny 
a kreatívny priemysel a audiovizuálne 
a mediálne odvetvia sú základom našej 
kultúrnej rozmanitosti a demokracie 
v digitálnom veku a neoddeliteľnou 
súčasťou našej zvrchovanosti a autonómie 
a strategické investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
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naprieč štátnymi hranicami. dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia a ich pracovníkov. 
Okrem toho nehmotná povaha aktív 
v týchto odvetviach obmedzuje prístup 
MSP a organizácií z uvedených odvetví 
k súkromným finančným prostriedkom, 
ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli 
schopné investovať, rozširovať sa a súťažiť 
na medzinárodnej úrovni. Program 
InvestEU by mal naďalej uľahčovať 
prístup k financovaniu pre MSP 
a organizácie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu a zachovávať a chrániť ich 
pracovnú silu. Kultúrny a kreatívny 
priemysel a audiovizuálne a mediálne 
odvetvia, a to aj vďaka špecifikám 
pracovnej sily, sú základom našej kultúrnej 
rozmanitosti a demokracie v digitálnom 
veku a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
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naprieč štátnymi hranicami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia a ich pracovníkov. 
Okrem toho nehmotná povaha aktív 
v týchto odvetviach obmedzuje prístup 
MSP a organizácií z uvedených odvetví 
k súkromným finančným prostriedkom, 
ktoré sú nevyhnutné na to, aby boli 
schopné investovať, rozširovať sa a súťažiť 
na medzinárodnej úrovni. Program 
InvestEU by mal naďalej uľahčovať 
prístup k financovaniu pre MSP 
a organizácie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu a zachovávať a chrániť ich 
pracovnú silu. Kultúrny a kreatívny 
priemysel a audiovizuálne a mediálne 
odvetvia sú základom našej kultúrnej 
rozmanitosti a demokracie v digitálnom 
veku a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené na 
začiatku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 sa však naďalej vyvíjajú a 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov a organizovania 
podujatí zavedené počas krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 však mali výrazný 
negatívny hospodársky vplyv na tieto 
odvetvia. Okrem toho nehmotná povaha 
aktív v týchto odvetviach obmedzuje 
prístup MSP a organizácií z uvedených 
odvetví k súkromným finančným 
prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na to, 
aby boli schopné investovať, rozširovať sa 
a súťažiť na medzinárodnej úrovni. 
Program InvestEU by mal naďalej 
uľahčovať prístup k financovaniu pre MSP 
a organizácie kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu. Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sa 
rýchlo rozvíjajú, sú významné pre 
hospodárstvo Únie a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a strategické investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
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a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva. Projekty 
financované z Fondu InvestEU by mali 
spĺňať environmentálne a sociálne normy 
Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv. Intervencie 
prostredníctvom Fondu InvestEU by mali 
dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 
prostredníctvom grantov.

a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva a rodovej 
rovnosti. Podľa štúdie inštitútu EIGE z 
roku 2017 by zlepšenie rodovej rovnosti 
do roku 2050 prinieslo až 10,5 milióna 
dodatočných pracovných miest a miera 
zamestnanosti by v EÚ dosiahla takmer 
80 %. Projekty financované z Fondu 
InvestEU by preto mali spĺňať 
environmentálne a sociálne normy Únie 
vrátane noriem týkajúcich sa pracovných 
práv a zlepšovať rodovú rovnosť. 
Intervencie prostredníctvom Fondu 
InvestEU by mali dopĺňať podporu Únie, 
ktorá sa poskytuje prostredníctvom 
grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva. Projekty 
financované z Fondu InvestEU by mali 
spĺňať environmentálne a sociálne normy 
Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv. Intervencie 
prostredníctvom Fondu InvestEU by mali 
dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva. Projekty 
financované z Fondu InvestEU by mali 
spĺňať environmentálne a sociálne normy 
Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv, a to aj práv sezónnych a 
vyslaných pracovníkov. Intervencie 
prostredníctvom Fondu InvestEU by mali 
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prostredníctvom grantov. dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 
prostredníctvom grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva. Projekty 
financované z Fondu InvestEU by mali 
spĺňať environmentálne a sociálne normy 
Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv. Intervencie 
prostredníctvom Fondu InvestEU by mali 
dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 
prostredníctvom grantov.

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do európskeho kultúrneho dedičstva. 
Projekty financované z Fondu InvestEU by 
mali spĺňať environmentálne a sociálne 
normy Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv. Intervencie 
prostredníctvom Fondu InvestEU by mali 
dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 
prostredníctvom grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 

vypúšťa sa
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Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako 
aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je 
potrebné zásadne zintenzívniť činnosť 
zameranú na udržateľný rozvoj. Pri 
koncipovaní Fondu InvestEU by preto 
mali dominovať zásady udržateľného 
rozvoja.
_________________
24Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja, environmentálnej 
udržateľnosti v súlade s taxonómiou EÚ a 
so zásadou „výrazne nenarušiť“, 
klimatickej neutrality a nákladov v 
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prípade nekonania.

_________________ _________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie, ako 
napríklad stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030, je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj a postupne ukončiť 
používanie dotácií škodlivých pre životné 
prostredie. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

_________________ _________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci klimatickej a 
environmentálnej politiky Únie a priorít 
Európskej zelenej dohody je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja a udržateľného 
financovania.

_________________ _________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
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Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody.

Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o investičnom pláne Európskej zelenej 
dohody. Operácie podporované z 
Programu InvestEU by sa preto mali 
podľa potreby riadiť kritériami 
stanovenými v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 
júna 2020 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií vrátane 
zásady „výrazne nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody.

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o investičnom pláne Európskej zelenej 
dohody. Na riešenie tejto otázky v 
krajinách EÚ so slabším finančným 
systémom sú potrebné osobitné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody.

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície, s 
vplyvom na reálnu ekonomiku a podporou 
vytvárania nových pracovných miest, 
v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení 
Komisie z 8. marca 2018 s názvom „Akčný 
plán: Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o investičnom pláne Európskej zelenej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody.

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať a umožňovať presmerovanie 
súkromného kapitálu na environmentálne 
a sociálne udržateľné investície a činnosti 
v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení 
Komisie z 8. marca 2018 s názvom „Akčný 
plán: Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o investičnom pláne Európskej zelenej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým 
je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu 
Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Vzhľadom na závažnosť vplyvu 
vnútroštátnych a regionálnych opatrení v 
oblasti obmedzenia pohybu na 
hospodárstva členských štátov by sa 
vykonávanie Parížskej dohody o zmene 
klímy malo odložiť aspoň dovtedy, kým sa 
hospodárstvo v plnej miere zotaví z krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy, vrátane 
krokov a opatrení zmierňujúcich vplyv na 
pracovnú silu a chrániacich pracovníkov 
negatívne postihnutých transformáciou 
výroby. Očakáva sa, že akcie v rámci 
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Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Programu InvestEU prispejú k plneniu 
cieľov v oblasti klímy vo výške 30 % 
celkového finančného krytia tohto 
programu. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým 
je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu 
Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
podmieneného prioritou oživenia 
európskych hospodárstiev, podnikov 
a vytvorením pracovných miest. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. es

Odôvodnenie

Zmeny sú uplatniteľné v celom texte. Stanovenie investičných priorít určuje, že je možné 
vynechať návrhy s najvyššou spôsobilosťou vytvárať inovatívnejšiu a strednodobú návratnosť.

Pozmeňujúci návrh 88
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Európsku zelenú dohodu, 
Parížsku dohodu o zmene klímy a s cieľmi 
v oblasti udržateľného rozvoja Program 
InvestEU prispeje k uplatňovaniu hľadiska 
ochrany klímy a k dosiahnutiu celkového 
cieľa, ktorým je vynaložiť aspoň 40 % 
výdavkov z rozpočtu Únie na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že 
akcie v rámci Programu InvestEU prispejú 
k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 
aspoň 50 % celkového finančného krytia 
tohto programu. Zohľadňovanie 
problematiky zmeny klímy je nevyhnutný 
postup na sledovanie výdavkov na klímu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
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a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť aspoň 50 % výdavkov 
z rozpočtu Únie na podporu cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške aspoň 80 % 
celkového finančného krytia tohto 
programu. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 30 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU budú v súlade s cieľmi v oblasti 
klímy. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť aspoň 30 % výdavkov 
z rozpočtu Únie na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie 
v rámci Programu InvestEU prispejú 
k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 
40 % celkového finančného krytia tohto 
programu. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 30 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
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InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške aspoň 40 % 
celkového finančného krytia tohto 
programu. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 40 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 60 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov 
v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia 
v spolupráci s potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi, pričom na 
určenie toho, či je hospodárska činnosť 
environmentálne udržateľná, sa budú 
primeraným spôsobom uplatňovať 
kritériá stanovené v [nariadení o zriadení 
rámca pre uľahčenie udržateľných 
investícií25]. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k implementácii iných 
rozmerov týkajúcich sa cieľov v oblasti 
udržateľného rozvoja.

vypúšťa sa

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. 



PE657.232v01-00 62/375 AM\1212517SK.docx

SK

Najmä pokiaľ ide o riešenie sociálnych 
rizík určených v Agende 2030 OSN, po 
vypočutí európskych sociálnych 
partnerov, v ktorej sa navrhuje hodnotiaci 
rámec na monitorovanie vplyvu na 
hospodársky blahobyt, kvalitu 
zamestnanosti, boj proti zraniteľnosti 
pracovnej sily a účinnosť kolektívneho 
vyjednávania.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľa klimatickej neutrality 
do roku 2030 a najneskôr do roku 2050 sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy a udržateľnosti, ktorý vytvorí 
Komisia na základe harmonizovaných 
ukazovateľov udržateľnosti a zúčtovania 
prírodného kapitálu v spolupráci s 
vedeckou komunitou a akademickou 
obcou a s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

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

Pozmeňujúci návrh 97
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. 
Osobitná pozornosť a podpora sa bude 
venovať krajinám, ktoré majú ťažkosti s 
dosahovaním cieľov v oblasti klímy.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
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Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia a ktorý bude 
v súlade s harmonizovanou metodikou 
multilaterálnych rozvojových bánk na 
identifikovanie krokov v oblasti klímy1a 
v spolupráci s potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi, pričom na 
určenie toho, či je hospodárska činnosť 
environmentálne udržateľná, sa budú 
primeraným spôsobom uplatňovať kritériá 
stanovené v [nariadení o zriadení rámca 
pre uľahčenie udržateľných investícií25]. 
Program InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

_________________ _________________
1a 2019, Joint report on multilateral 
development banks's on climate finance 
(Spoločná správa o financovaní opatrení 
v oblasti zmeny klímy multilaterálnymi 
rozvojovými bankami), august 2020, 
ERDB, EIB, ADB, AIIB, skupina IDB, 
ISDB, skupina SB.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 

(11) Príspevok Fondu InvestEU k 
zohľadňovaniu problematiky zmeny 
klímy, a tým k dosahovaniu krátkodobých 
a dlhodobých cieľov v oblasti životného 
prostredia, klímy a energetiky a celkového 
cieľa dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu sa bude sledovať 
prostredníctvom systému Únie na 
sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, 
ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 



AM\1212517SK.docx 65/375 PE657.232v01-00

SK

udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v nariadení 
(EÚ) 2020/852 (nariadenie o taxonómii). 
Program InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, 
ako napríklad rodovej rovnosti.

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa 
preto mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. Najviac 
znečisťujúce krajiny sú tretie krajiny. 
Environmentálne ciele EÚ by sa preto 
mali obmedziť a podmieniť pokrokom v 
najviac znečisťujúcich krajinách.

_________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
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27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri všetkých operáciách 
spojených s Fondom InvestEU by sa preto 
malo dodržiavať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov, kritériá 
taxonómie EÚ a zásada „výrazne 
nenarušiť“. Do prípravy a realizácie 
investícií by sa mala začleniť ochrana 
životného prostredia, prevencia a riadenie 
príslušných rizík. Únia by mala sledovať 
svoje dôsledky súvisiace s biodiverzitou 
a kontrolou znečistenia ovzdušia s cieľom 
plniť oznamovacie povinnosti podľa 
Dohovoru o biologickej diverzite26 a podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/228427. Investície alokované na 
ciele environmentálnej udržateľnosti by sa 
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metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

preto mali sledovať pomocou spoločných 
metodík a zúčtovania prírodného kapitálu, 
analýzy životného cyklu a 
harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti, a metodík vypracovaných 
v rámci iných programov Únie, ktoré sa 
uplatňujú na klímu, biodiverzitu a riadenie 
znečisťovania ovzdušia, s cieľom umožniť 
posúdenie individuálneho 
a kombinovaného vplyvu investícií na 
kľúčové zložky prírodného kapitálu 
vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
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zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa 
preto mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Program InvestEU by preto mal 
prispievať k cieľu stanovenému v stratégii 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, 
ktorým je zmobilizovať ročne pre prírodu 
aspoň 20 miliárd EUR, a mal by tieto 
investície sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
odlesňovanie, neúspešné zmiernenie 
zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík, ako aj trestné 
činy proti životnému prostrediu, ako 
napríklad nezákonná ťažba dreva. Únia 
by mala sledovať aj svoje výdavky 
súvisiace s biodiverzitou a kontrolou 
znečistenia ovzdušia s cieľom plniť 
oznamovacie povinnosti podľa Dohovoru 
o biologickej diverzite26 a podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/228427. Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
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2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy, 
hodnotenia a realizácie investícií by sa 
mala začleniť ochrana životného 
prostredia, prevencia a riadenie príslušných 
rizík. Únia by mala sledovať aj svoje 
výdavky súvisiace s biodiverzitou 
a kontrolou znečistenia ovzdušia s cieľom 
plniť oznamovacie povinnosti podľa 
Dohovoru o biologickej diverzite26 a podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/228427. Investície alokované na 
ciele environmentálnej udržateľnosti by sa 
preto mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
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Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv, a to aj na rodovú rovnosť, 
segregáciu na trhu práce, rovnosť 
príležitostí a zaobchádzanie v práci. 
Investičné projekty, ktoré majú takýto 
vplyv, by mali podliehať preverovaniu 
udržateľnosti v súlade s usmerneniami, 
ktoré by mala vypracovať Komisia v úzkej 
spolupráci s potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi v rámci 
Programu InvestEU. V týchto 
usmerneniach by sa mali použiť kritériá 
stanovené v [nariadení o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií] 
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vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

s cieľom určiť, či je hospodárska činnosť 
environmentálne udržateľná a v súlade 
s usmerneniami vypracovanými pre iné 
programy Únie. V súlade so zásadou 
proporcionality by takéto usmernenia mali 
zahŕňať primerané ustanovenia na 
zabránenie zbytočnej administratívnej 
záťaži a projekty, ktoré nedosahujú určitý 
rozsah, ktorý sa má vymedziť v usmernení, 
by sa z hľadiska udržateľnosti mali 
z preverovania vylúčiť. Ak implementujúci 
partner dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, mal by 
investičnému výboru zriadenému pre Fond 
InvestEU poskytnúť príslušné 
odôvodnenie. Operácie, ktoré nie sú v 
súlade s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy a iných environmentálnych cieľov 
a ktoré nespĺňajú kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ a zásadou „výrazne 
nenarušiť“, najmä činnosti súvisiace s 
výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním, prepravou alebo 
spaľovaním fosílnych palív, by nemali byť 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia. Zmena klímy a zhoršovanie 
životného prostredia neúmerne postihujú 
ženy, ale ženy sú nedostatočne zastúpené v 
rozhodovaní o politikách v oblasti 
zmiernenia zmeny klímy. Musíme 
zabezpečiť, aby boli ženy a iné zraniteľné 
skupiny zahrnuté do všetkých úrovní 
rozhodovania na vnútroštátnej úrovni a 
na úrovni EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
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dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny alebo sociálny 
vplyv. Investičné projekty, ktoré majú 
takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži. Ak implementujúci 
partner dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, mal by 
investičnému výboru zriadenému pre Fond 
InvestEU poskytnúť príslušné 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
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dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU, aby 
sa zabránilo akémukoľvek významnému 
poškodeniu životného prostredia. V týchto 
usmerneniach by sa mali vhodne použiť 
kritériá stanovené v [nariadení o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií] s cieľom určiť, či je hospodárska 
činnosť environmentálne udržateľná, či je v 
súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ a 
rešpektuje minimálne ochranné prvky 
stanovené v uvedenom nariadení a či je 
v súlade s usmerneniami vypracovanými 
pre iné programy Únie. V súlade so 
zásadou proporcionality by takéto 
usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy a 
životného prostredia, by nemali byť 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať všetky investičné projekty, 
ktoré dostávajú podporu Únie podľa tohto 
nariadenia, okrem iného v oblasti 
infraštruktúry, s cieľom určiť ich 
environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty by mali 
podliehať preverovaniu udržateľnosti 
v súlade s usmerneniami, ktoré by mala 
vypracovať Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v nariadení o 
taxonómii s cieľom určiť, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a spĺňa minimálne sociálne 
záruky a či je v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí v prípade projektu vykonať, 
pretože nemá environmentálny alebo 
sociálny vplyv, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. Operácie 
a činnosti, ktoré nie sú v súlade s 
dosahovaním cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia a nespĺňajú 
podmienky udržateľnosti podľa 
nariadenia o taxonómii, by nemali byť 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] a pre sociálny 
vplyv Európsky pilier sociálnych práv 
s cieľom určiť, či je hospodárska činnosť 
environmentálne a sociálne udržateľná 
a v súlade s usmerneniami vypracovanými 
pre iné programy Únie. V súlade so 
zásadou proporcionality by takéto 
usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať 
primerané ustanovenia na zabránenie 
zbytočnej administratívnej záťaži 
a projekty, ktoré nedosahujú určitý 
rozsah, ktorý sa má vymedziť 
v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali použiť 
kritériá stanovené v [nariadení o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií] s cieľom určiť, či je hospodárska 
činnosť environmentálne udržateľná 
a v súlade s usmerneniami vypracovanými 
pre iné programy Únie. Ak implementujúci 
partner dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, mal by 
investičnému výboru zriadenému pre Fond 
InvestEU poskytnúť príslušné 
odôvodnenie. Operácie, ktoré nie sú v 
súlade s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy a iných environmentálnych cieľov 
a ktoré nespĺňajú kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ a zásadu „výrazne 
nenarušiť“, najmä činnosti súvisiace s 
výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním, prepravou alebo 
spaľovaním fosílnych palív, by nemali byť 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
podporiť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu pri 
súčasnom rešpektovaní zásady „výrazne 
nenarušiť“ a minimálnych záruk podľa 
nariadenia (EÚ) 2020/852 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov 
Únie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030, ako aj cieľov a cieľových 
hodnôt stratégie EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU 
by sa preto mala zameriavať na investície 
do dopravy, energetiky vrátane 
energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie a iných bezpečných 
a udržateľných zdrojov energie s nulovými 
emisiami skleníkových plynov, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií a tie, ktoré si vyžadujú 
najviac dodatočných investícií na splnenie 
cieľov Únie v oblasti udržateľnosti, ako je 
energetická efektívnosť, a v záujme 
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projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

dosiahnutia cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny a proti 
zmene klímy odolný investičný proces, 
ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu, ako 
aj jej odolnosť voči otrasom, ktoré krajiny 
EÚ zažívajú v dôsledku prírodných 
katastrof. Nedostatok dopravnej 
infraštruktúry v určitých oblastiach sa stal 
mimoriadne negatívnym faktorom pri 
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a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

poskytovaní naliehavej pomoci a 
materiálov v kontexte pandémie COVID-
19. Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a nerovností a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov 
Únie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
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a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
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projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry. Komisia by 
mala predložiť porovnávaciu správu o 
rôznych vnútroštátnych právnych 
predpisoch, ktoré obsahujú zbytočné 
prekážky a byrokratickú záťaž, a 
navrhnúť odporúčania reforiem, ktoré by 
mohli pomôcť členským štátom zlepšiť 
ich mieru investícií do infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, klimatickú 
neutralitu, konkurencieschopnosť 
a konvergenciu. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
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a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov 
Únie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
zdrojov energie s nulovými emisiami, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
životné prostredie, bezpečnosť a ochranu 
by investičné projekty prijímajúce podporu 
Únie nemali ísť na činnosti, ktoré 
významne poškodzujú životné prostredie a 
environmentálne ciele stanovené v 
taxonómii EÚ, mali by zahŕňať opatrenia 
na podporu odolnosti infraštruktúry a 
odolnosti proti zmene klímy vrátane 
údržby a bezpečnosti infraštruktúry a mali 
by zohľadňovať zásady ochrany občanov 
na verejných priestranstvách a zásadu 
predbežnej opatrnosti v oblasti životného 
prostredia. Malo by sa tak dopĺňať úsilie 
vynaložené v rámci iných fondov Únie, 
akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a vzostupnú 
konvergenciu životných podmienok v 
Európe. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, a 
spravodlivejší a inkluzívny trh práce majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov 
Únie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry, ako aj do ľudí a 
kvalitných pracovných miest na 
spravodlivejších a inkluzívnych trhoch 
práce. V rámci Programu InvestEU by sa 
mali uprednostňovať oblasti 
s nedostatočnou úrovňou investícií, 
v ktorých sú potrebné dodatočné investície. 
S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú 
hodnotu financovania z prostriedkov Únie 
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napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

je vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti Parížskej dohody, cieľov 
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a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 
zaradených do Európskej zelenej dohody. 
Podpora z Fondu InvestEU by sa preto 
mala zameriavať na investície do dopravy, 
energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie pri 
súčasnom stanovení cieľa bojovať s 
energetickou chudobou, environmentálnej 
infraštruktúry, infraštruktúry súvisiacej 
s opatreniami v oblasti klímy, námornej 
infraštruktúry a digitálnej infraštruktúry. 
V rámci Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, čistej 
energetiky a digitalizácie. So zreteľom na 
hrozby pre bezpečnosť a ochranu by 
investičné projekty prijímajúce podporu 
Únie mali zahŕňať opatrenia na podporu 
odolnosti infraštruktúry vrátane údržby 
a bezpečnosti infraštruktúry a mali by 
zohľadňovať zásady ochrany občanov na 
verejných priestranstvách. Malo by sa tak 
dopĺňať úsilie vynaložené v rámci iných 
fondov Únie, akým je napríklad Európsky 
fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

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

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, spôsobená pravidlami 
fiškálnej politiky EÚ, ktoré obmedzujú 
investičné výdavky založené na dlhovom 
financovaní, oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
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priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť účastníkov 
vnútorného trhu posilniť udržateľný rast a 
zvýraznila potrebu zamerať sa na 
konkurencieschopnosť a konvergenciu 
Únie. Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
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v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií na vnútroštátnej úrovni 
aj na úrovni Únie. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 

(14) Nízka miera investícií do hmotných 
aj nehmotných statkov a infraštruktúry 
v Únii počas finančnej krízy a opäť počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
oslabila schopnosť Únie posilniť 
udržateľný rast, konkurencieschopnosť 
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Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

a konvergenciu. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh v rámci 
členských štátov a medzi nimi a má 
dlhodobý vplyv na rozvoj regiónov. 
Rozsiahle investície do infraštruktúry Únie, 
najmä pokiaľ ide o prepojenosť 
a energetickú efektívnosť a vytvorenie 
jednotného európskeho dopravného 
priestoru, majú zásadný význam pre 
splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
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a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v niektorých členských 
štátoch počas finančnej krízy a opäť počas 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
oslabila schopnosť niektorých členských 
štátov posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti. Podpora z Fondu InvestEU 
by sa preto mala zameriavať na investície 
do dopravy, energetiky vrátane 
energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie a iných bezpečných 
a udržateľných nízkoemisných zdrojov 
energie, environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, ale s vysokou 
očakávanou návratnosťou investícií. 
S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú 
hodnotu financovania z prostriedkov Únie 
je vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
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projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabuje schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
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sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Program InvestEU by mal podľa (15) Program InvestEU by mal 
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potreby prispievať k cieľom smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/200128 a k nariadeniu o riadení29, ako 
aj podporovať energetickú efektívnosť pri 
investičných rozhodnutiach.

prispievať k cieľom smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/200128 
a k nariadeniu o riadení29, ako aj 
podporovať energetickú efektívnosť a 
bojovať proti energetickej chudobe pri 
investičných rozhodnutiach.

_________________ _________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Program InvestEU by mal podľa 
potreby prispievať k cieľom smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/200128 a k nariadeniu o riadení29, ako 
aj podporovať energetickú efektívnosť pri 
investičných rozhodnutiach.

(15) Program InvestEU by mal 
prispievať k cieľom smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/200128 
a k nariadeniu o riadení29, ako aj 
podporovať energetickú efektívnosť pri 
investičných rozhodnutiach.

_________________ _________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 28 Smernica Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a opatrení 
v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ 
a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočná multimodalita je 
príležitosťou na vytvorenie účinnej 
dopravnej siete šetrnej k životnému 
prostrediu, ktorá bude využívať maximálny 
potenciál všetkých dopravných 
prostriedkov a vytvárať medzi nimi 
synergie. Program InvestEU by mal 
podporovať investície do multimodálnych 
dopravných uzlov, ktoré napriek svojmu 
významnému hospodárskemu potenciálu 
a zdôvodneniam projektov predstavujú 
významné riziko pre súkromných 
investorov. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k rozvoju a zavádzaniu 
inteligentných dopravných systémov 
(IDS). Program InvestEU by mal pomôcť 
zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní 

(16) Skutočná multimodalita je 
príležitosťou na vytvorenie účinnej 
dopravnej siete šetrnej k životnému 
prostrediu, ktorá bude využívať maximálny 
potenciál všetkých dopravných 
prostriedkov a vytvárať medzi nimi 
synergie. Program InvestEU by mal 
podporovať investície do multimodálnych 
dopravných uzlov, najmä v menej 
rozvinutých regiónoch so slabým 
napojením na sieť TEN-T, ktoré napriek 
svojmu významnému hospodárskemu 
potenciálu a zdôvodneniam projektov 
predstavujú významné riziko pre 
súkromných investorov. Program InvestEU 
by mal prispievať aj k rozvoju 
a zavádzaniu inteligentných dopravných 
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technológií, ktoré pomôžu zlepšiť 
bezpečnosť vozidiel a cestnej 
infraštruktúry.

systémov (IDS). Program InvestEU by mal 
pomôcť zvýšiť úsilie pri navrhovaní 
a uplatňovaní technológií, ktoré pomôžu 
zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej 
infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočná multimodalita je 
príležitosťou na vytvorenie účinnej 
dopravnej siete šetrnej k životnému 
prostrediu, ktorá bude využívať maximálny 
potenciál všetkých dopravných 
prostriedkov a vytvárať medzi nimi 
synergie. Program InvestEU by mal 
podporovať investície do multimodálnych 
dopravných uzlov, ktoré napriek svojmu 
významnému hospodárskemu potenciálu 
a zdôvodneniam projektov predstavujú 
významné riziko pre súkromných 
investorov. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k rozvoju a zavádzaniu 
inteligentných dopravných systémov 
(IDS). Program InvestEU by mal pomôcť 
zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní 
technológií, ktoré pomôžu zlepšiť 
bezpečnosť vozidiel a cestnej 
infraštruktúry.

(16) Skutočná multimodalita je 
príležitosťou na vytvorenie účinnej 
dopravnej siete šetrnej k životnému 
prostrediu, ktorá bude využívať maximálny 
potenciál všetkých dopravných 
prostriedkov a vytvárať medzi nimi 
synergie. Program InvestEU by mal 
podporovať investície do multimodálnych 
dopravných uzlov, ktoré napriek svojmu 
významnému hospodárskemu potenciálu 
a zdôvodneniam projektov predstavujú 
významné riziko pre súkromných 
investorov. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k rozvoju a zavádzaniu 
inteligentných dopravných systémov 
(IDS). Program InvestEU by mal pomôcť 
zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní 
technológií, ktoré pomôžu zlepšiť 
bezpečnosť vozidiel a cestnej 
infraštruktúry a zlepšiť zamestnanosť a 
pracovné podmienky v tomto sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočná multimodalita je 
príležitosťou na vytvorenie účinnej 
dopravnej siete šetrnej k životnému 
prostrediu, ktorá bude využívať maximálny 
potenciál všetkých dopravných 
prostriedkov a vytvárať medzi nimi 
synergie. Program InvestEU by mal 
podporovať investície do multimodálnych 
dopravných uzlov, ktoré napriek svojmu 
významnému hospodárskemu potenciálu 
a zdôvodneniam projektov predstavujú 
významné riziko pre súkromných 
investorov. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k rozvoju a zavádzaniu 
inteligentných dopravných systémov 
(IDS). Program InvestEU by mal pomôcť 
zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní 
technológií, ktoré pomôžu zlepšiť 
bezpečnosť vozidiel a cestnej 
infraštruktúry.

(16) Skutočná multimodalita je 
príležitosťou na vytvorenie účinnej 
dopravnej siete šetrnej k životnému 
prostrediu, ktorá bude využívať maximálny 
potenciál všetkých dopravných 
prostriedkov a vytvárať medzi nimi 
synergie. Program InvestEU by mal 
podporovať investície do multimodálnych 
dopravných uzlov, ktoré napriek svojmu 
významnému hospodárskemu potenciálu 
a zdôvodneniam projektov predstavujú 
významné riziko pre súkromných 
investorov. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k rozvoju a zavádzaniu 
inteligentných dopravných systémov 
(IDS). Program InvestEU by mal pomôcť 
zvýšiť úsilie pri navrhovaní a uplatňovaní 
technológií, ktoré pomôžu zlepšiť 
bezpečnosť vozidiel a cestnej 
infraštruktúry, ako aj zamestnanosť a 
pracovné podmienky v tomto sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Program InvestEU by mal 
prispievať k politikám Únie týkajúcim sa 
morí a oceánov prostredníctvom rozvoja 
projektov a podnikov v oblasti modrého 
hospodárstva a zásad udržateľného 
financovania modrého hospodárstva. To 
môže zahŕňať intervencie v oblasti 
námorného podnikania a priemyslu, 
inovatívneho a konkurencieschopného 
námorného odvetvia, ako aj energie 

(17) Program InvestEU by mal 
prispievať k politikám Únie týkajúcim sa 
morí a oceánov prostredníctvom rozvoja 
projektov a podnikov v oblasti modrého 
hospodárstva a zásad udržateľného 
financovania modrého hospodárstva. To 
môže zahŕňať intervencie v oblasti 
námorného podnikania a priemyslu, 
inovatívneho a konkurencieschopného 
námorného odvetvia, ako aj energie 
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z obnoviteľných morských zdrojov 
a obehového hospodárstva.

z obnoviteľných morských zdrojov 
a obehového hospodárstva, a opatrenia na 
zlepšenie zamestnanosti a pracovných 
podmienok v tomto sektore.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Program InvestEU by mal 
prispievať k politikám Únie týkajúcim sa 
morí a oceánov prostredníctvom rozvoja 
projektov a podnikov v oblasti modrého 
hospodárstva a zásad udržateľného 
financovania modrého hospodárstva. To 
môže zahŕňať intervencie v oblasti 
námorného podnikania a priemyslu, 
inovatívneho a konkurencieschopného 
námorného odvetvia, ako aj energie 
z obnoviteľných morských zdrojov 
a obehového hospodárstva.

(17) Program InvestEU by mal 
prispievať k politikám Únie týkajúcim sa 
morí a oceánov prostredníctvom rozvoja 
projektov a podnikov v oblasti modrého 
hospodárstva a zásad udržateľného 
financovania modrého hospodárstva. To 
môže zahŕňať intervencie v oblasti 
námorného podnikania a priemyslu, 
inovatívneho a konkurencieschopného 
námorného odvetvia, ako aj energie 
z obnoviteľných morských zdrojov 
a obehového hospodárstva, a zlepšiť 
zamestnanosť a pracovné podmienky v 
tomto sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Program InvestEU by mal 
prispievať k stratégii EÚ pre podunajskú 
oblasť, investičné príležitosti by mohli 
zlepšiť dopravné a energetické spojenia, 
životné prostredie, sociálno-ekonomický 



PE657.232v01-00 100/375 AM\1212517SK.docx

SK

rozvoj, ako aj bezpečnosť v regióne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ na poskytnutie tejto cielenej 
podpory. Lepšia rodová rovnováha vo 
financovaní startupov a inovácií pomôže 
využívať lepšie talenty a nápady. Menej 
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ako 1 % fondov rizikového kapitálu 
spravujú ženy a podiel žien medzi 
podnikateľmi v startupoch je výrazne 
nižší ako priemer vo všetkých typoch 
podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Keďže výskum a 
inovácie budú zohrávať kľúčovú úlohu 
pri upevňovaní odolnosti Únie v oblasti 
riešenia budúcich výziev, Fond InvestEU 
by mal riešiť súčasné nedostatočné 
investície do výskumu a inovácií, ktoré 
oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
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podpory. programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ na poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov a oslabujú úsilie 
Únie o zelenú a digitálnu transformáciu. 
Fond InvestEU by mal poskytovať 
primerané finančné produkty na pokrytie 
rôznych štádií inovačného cyklu a širokej 
škály zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
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podpory. základ na poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť na 
svetových trhoch, a s cieľom podporiť 
excelentnosť Únie v oblasti udržateľných 
technológií na globálnej úrovni v synergii 
s programom Horizont Európa, ako aj 
s Európskou radou pre inováciu. V tejto 
súvislosti by skúsenosti získané 
z finančných nástrojov, ako je InnovFin – 
finančné prostriedky EÚ pre inovátorov, 
využívané v rámci programu Horizont 
2020 na uľahčenie a urýchlenie prístupu 
inovačných podnikov k financovaniu, mali 
slúžiť ako pevný základ na poskytnutie 
tejto cielenej podpory.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

(18) Aj keď úroveň celkových investícií 
v Únii pred krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 bola na prijateľnej úrovni, 
investície do činností s vyšším rizikom, 
ako je výskum a inovácie, boli stále 
nedostatočné a v súčasnosti sa očakáva, že 
ich kríza výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ na poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch.

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou pre hospodárstvo Únie a v 
dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenáva mimoriadne závažný pokles, 
čo má osobitné dôsledky pre malé rodinné 
podniky, a predpokladá sa, že bude v 
blízkej budúcnosti naďalej trpieť 
vzhľadom na rôzne cestovné obmedzenia 
v rámci členských štátov, v celej EÚ a na 
celom svete. Program InvestEU by mal 
prispieť k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľnú, 
inovatívnu a digitálnu obnovu v odvetví 
cestovného ruchu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch.

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Pre mnohé európske regióny je cestovný 
ruch strategickým odvetvím a funguje ako 
multiplikátor rastu a zamestnanosti. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej obnovy, 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti 
stimuláciou operácií, ktoré podporujú 
udržateľný, inovatívny a digitálny cestovný 
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ruch, a zlepšiť zamestnanosť a pracovné 
podmienky v tomto sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch.

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré sa skladá prevažne z MSP a ktoré v 
dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles a 
čelí obmedzeným schopnostiam v oblasti 
vlastnej transformácie v súlade s cieľmi 
Únie v súvislosti s udržateľným rozvojom. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
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inovatívny a digitálny cestovný ruch. inovatívny a digitálny cestovný ruch a 
zlepšiť zamestnanosť a pracovné 
podmienky v tomto sektore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch.

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch 
propagujúci európsku históriu a kultúru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, ako aj 
s rozšírením jej prínosov tak, aby bola na 
prospech všetkým občanom a podnikom 
v Únii. Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, ako aj 
s rozšírením jej prínosov tak, aby bola na 
prospech všetkým občanom a podnikom 
v Únii. Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 
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investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa.

investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa, vrátane 
krokov a opatrení na zmiernenie vplyvu 
na pracovnú silu a na ochranu 
pracovníkov, ktorých negatívne zasiahla 
transformácia výroby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, ako aj 
s rozšírením jej prínosov tak, aby bola na 
prospech všetkým občanom a podnikom 
v Únii. Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 
investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa.

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, ako aj 
s rozšírením jej prínosov tak, aby bola na 
prospech všetkým občanom a podnikom 
v Únii. Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 
investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa, vrátane 
krokov a opatrení na zmiernenie vplyvu 
na pracovnú silu a na ochranu 
pracovníkov, ktorých negatívne zasiahla 
transformácia výroby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné (20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
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v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, ako aj 
s rozšírením jej prínosov tak, aby bola na 
prospech všetkým občanom a podnikom 
v Únii. Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 
investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa.

v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, 
s náležitým ohľadom na rozdiely 
v digitálnych zručnostiach žien a mužov, 
ako aj s rozšírením jej prínosov tak, aby 
bola na prospech všetkým občanom 
a podnikom v Únii. Silný politický rámec 
zavedený prostredníctvom stratégie 
digitálneho jednotného trhu by teraz mali 
nasledovať podobne ambiciózne investície 
vrátane investícií do umelej inteligencie 
v súlade s programom Digitálna Európa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
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napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.

napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností. 
Rovnako je potrebné zaoberať sa 
rodovými rozdielmi, keďže tvorivosť žien 
a ich podnikateľský potenciál sú 
nedostatočne využívaným zdrojom rastu a 
pracovných miest, ktorý by sa mal ďalej 



AM\1212517SK.docx 111/375 PE657.232v01-00

SK

rozvíjať. Hoci ženy predstavujú 52 % 
celkovej európskej populácie, predstavujú 
iba 34,4 % samostatne zárobkovo činných 
osôb v EÚ a 30 % podnikateľov v 
startupoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová, a preto si vyžadujú osobitný 
dôraz v rámci Programu InvestEU. 
Vzhľadom na to, že sú považované za 
vysokorizikové a nedisponujú dostatočným 
kolaterálom, je však ich prístup 
k financovaniu zložitý. Ďalšie výzvy 
vyplývajú z potreby MSP a podnikov 
sociálneho hospodárstva zachovať si 
konkurencieschopnosť tak, že sa budú 
zapájať do činností v oblasti digitalizácie, 
internacionalizácie, transformácie podľa 
zásad obehového hospodárstva a inovácie 
a že budú zlepšovať zručnosti svojich 
zamestnancov. Kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 postihla najmä 
MSP, pričom až na 90 % MSP v EÚ mala 
údajne hospodársky vplyv, najmä 
v odvetví služieb, výroby, stavebníctva, 
cestovného ruchu a v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle. Navyše MSP 
a podniky sociálneho hospodárstva majú 
k dispozícii menej zdrojov financovania 
než väčšie podniky, pretože zvyčajne 
neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený 
prístup k burzám a veľkým 
inštitucionálnym investorom. Pre MSP 
a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
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bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.

napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
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a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná 
ponuka akcií), ktorý sa snaží podporovať 
MSP prostredníctvom nasmerovania 
väčšieho objemu súkromného a verejného 
kapitálu najmä do strategických 
spoločností.

a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Čelia však veľkým ťažkostiam 
v oblasti prístupu k financovaniu, ako aj 
pri prístupe k financovaniu, pretože sú 
považované za vysokorizikové a 
nedisponujú dostatočným kolaterálom, čo 
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a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 

má negatívny vplyv na úrovne 
zamestnanosti a kvalitu práce. Ďalšie 
výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie a ďalšie prehĺbenie 
schopnosti MSP vytvárať kvalitné 
pracovné miesta a presadzovať dobré 
sociálne podmienky. Týmto nariadením sa 
takisto dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už 
realizujú v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
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a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.

celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 

(21) Malé a stredné podniky (MSP) 
predstavujú viac než 99 % podnikov v Únii 
a ich hospodárska hodnota je významná 
a kľúčová. Vzhľadom na to, že sú 
považované za vysokorizikové 
a nedisponujú dostatočným kolaterálom, je 
však ich prístup k financovaniu zložitý. 
Okrem toho to má negatívny vplyv na 
úroveň zamestnanosti a kvalitu práce. 
Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby MSP 
a podnikov sociálneho hospodárstva 
zachovať si konkurencieschopnosť tak, že 
sa budú zapájať do činností v oblasti 
digitalizácie, internacionalizácie, 
transformácie podľa zásad obehového 
hospodárstva a inovácie a že budú 
zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 
Navyše MSP a podniky sociálneho 
hospodárstva majú k dispozícii menej 
zdrojov financovania než väčšie podniky, 
pretože zvyčajne neemitujú dlhopisy 
a majú len obmedzený prístup k burzám 
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čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.

a veľkým inštitucionálnym investorom. Pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva sú 
čoraz bežnejšie inovačné riešenia, ako 
napríklad nadobudnutie podnikateľských 
alebo vlastníckych podielov v podniku zo 
strany zamestnancov. Prístup k financiám 
je ešte zložitejší v prípade tých MSP, 
ktorých činnosť sa zameriava na nehmotné 
aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej miere 
závislé od bánk a dlhového financovania 
vo forme kontokorentných úverov, 
bankových úverov alebo lízingu. Podpora 
MSP, ktoré čelia uvedeným výzvam, 
uľahčením ich prístupu k financovaniu 
a poskytnutím širšej škály zdrojov 
financovania je potrebná na posilnenie ich 
schopnosti financovať svoje vytváranie, 
rast, inováciu a udržateľný rozvoj, 
zabezpečiť svoju konkurencieschopnosť 
a zvládnuť hospodárske poklesy, ako aj na 
zvýšenie odolnosti hospodárstva 
a finančného systému počas hospodárskych 
poklesov a zachovanie schopnosti MSP 
vytvárať pracovné miesta a dobré sociálne 
podmienky. Týmto nariadením sa takisto 
dopĺňajú iniciatívy, ktoré sa už realizujú 
v rámci plánu na vytvorenie únie 
kapitálových trhov. Fond InvestEU by mal 
preto vychádzať z úspešných programov 
Únie, ako je napríklad Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME), a mal by poskytovať 
prevádzkový kapitál a investície počas 
celého životného cyklu spoločnosti, mal by 
poskytovať finančné prostriedky na 
lízingové operácie a mal by poskytovať 
príležitosť zamerať sa na konkrétne 
a cielenejšie finančné produkty. Mal by 
takisto maximalizovať kapacitu 
verejných/súkromných investičných 
fondov, ako je napríklad fond na 
investovanie do prvotných verejných 
ponúk akcií MSP (prvotná verejná ponuka 
akcií), ktorý sa snaží podporovať MSP 
prostredníctvom nasmerovania väčšieho 
objemu súkromného a verejného kapitálu 
najmä do strategických spoločností.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) V článku 8 ZFEÚ sa stanovuje 
zásada uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti vo všetkých činnostiach EÚ. 
Riadne uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti si vyžaduje pridelenie 
primeraných zdrojov do rozpočtových 
riadkov určených na podporu rodovej 
rovnosti a boj proti diskriminácii na 
základe pohlavia a zabezpečenie ich 
transparentnosti. Program InvestEU by 
mal zahrnúť rodové hľadisko do všetkých 
svojich pracovných a rozhodovacích 
procesov, zaistiť rodovú rovnováhu vo 
výboroch a projektových tímoch a 
zabezpečiť, aby implementácia tohto 
fondu prispela k podpore rodovej rovnosti 
v súlade s povinnosťami EÚ v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. 
Projekty financované v rámci Programu 
InvestEU by mali podporovať rovnosť 
medzi ženami a mužmi, najmä v oblasti 
výskumu a inovácií, riešením základných 
príčin rodovej nerovnováhy, využívaním 
plného potenciálu výskumníkov – žien aj 
mužov – a integráciou rodového rozmeru 
do výskumu a inovačného obsahu; ako aj 
venovaním osobitnej pozornosti 
zabezpečeniu rodovej rovnováhy v 
hodnotiacich paneloch a v iných 
príslušných poradných a expertných 
orgánoch. Činnosti by sa mali zamerať aj 
na uplatňovanie zásad týkajúcich sa 
rovnosti žien a mužov, ako sú stanovené v 
článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a 
v článku 8 ZFEÚ a v smernici 2006/54/ES 
o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 
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a rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vo veciach zamestnanosti 
a povolania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj začlenením 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a 
podnikateľského vzdelávania okrem iného 
v regiónoch, ktoré sú závislé od uhlíkovo 
náročného hospodárstva a ktoré sú 
ovplyvnené štrukturálnym prechodom na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, a na podporu 
pracovných príležitostí v odvetviach, ktoré 



PE657.232v01-00 120/375 AM\1212517SK.docx

SK

pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

sú pre digitálnu budúcnosť kritické. Mal 
by sa používať na podporu projektov, ktoré 
vytvárajú pozitívne sociálne vplyvy 
vrátane presadzovania medzigeneračného 
porozumenia, a mal by posilňovať 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými a skupinami s 
nedostatočnou zamestnanosťou, 
a presadzovať rodovú rovnosť riešením 
segregácie trhu práce, zmenšovaním 
rodových rozdielov v zamestnanosti, 
odmeňovaní a dôchodkoch, podporou 
rovnováhy pracovného a súkromného 
života, zlepšovaním rovnosti príležitostí a 
zaobchádzania v práci, nediskrimináciou, 
prístupnosťou, medzigeneračnou 
solidaritou, odvetvím zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych služieb, 
sociálnym bývaním, bezdomovectvom, 
digitálnou integráciou, rozvojom komunít, 
úlohou a miestom mladých ľudí 
v spoločnosti, ako aj zraniteľných osôb 
vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. 
Program InvestEU by mal podporovať aj 
európsku kultúru a tvorivosť, ktorá má 
sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
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transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Keďže je veľmi potrebné investovať do 
sociálnej infraštruktúry a projektov v 
oblastiach sociálnych služieb, 
zdravotníckych služieb, vzdelávania, 
starostlivosti a sociálneho bývania, Fond 
InvestEU by sa mal využívať na podporu 
investícií do vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
vrátane foriem zamestnania, ktoré 
podporujú rovnováhu pracovného a 
súkromného života, a lepšieho rozdelenia 
povinností v oblasti starostlivosti, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
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podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy, dosahovania cieľov 
nového programu v oblasti zručností pre 
Európu, vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
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zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie, predovšetkým 
podporou využívania tzv. dlhopisov so 
sociálnym vplyvom alebo sociálne 
motivovaného obstarávania, a to tým, že 
pomáhajú zvyšovať zamestnanosť vo 
všetkých regiónoch, najmä medzi 
nekvalifikovanými a dlhodobo 
nezamestnanými, a zlepšovať situáciu, 
pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnaké 
príležitosti, nediskrimináciu, prístupnosť, 
medzigeneračnú solidaritu, odvetvie 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb, sociálne bývanie, bezdomovectvo, 
digitálnu integráciu, rozvoj komunít, úlohu 
a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 
o zraniteľné osoby vrátane štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Program 
InvestEU by mal podporovať aj európsku 
kultúru a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
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starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

starostlivosti, bývaniu a sociálnym 
službám. Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do kvalitného a 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie a solidaritu tým, že 
pomáhajú zvyšovať zamestnanosť vo 
všetkých regiónoch, najmä medzi 
nekvalifikovanými a dlhodobo 
nezamestnanými, a zlepšovať situáciu, 
pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnaké 
príležitosti, nediskrimináciu, prístupnosť, 
medzigeneračnú solidaritu, odvetvie 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb, sociálne bývanie, bezdomovectvo, 
digitálnu integráciu, rozvoj komunít, úlohu 
a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 
o zraniteľné osoby a ľudí s menším 
počtom príležitostí, vrátane štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Program 
InvestEU by mal podporovať aj európsku 
kultúru a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľných 
európskych občanov. Program InvestEU 
by mal podporovať aj európsku kultúru.
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a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050. 
Mal by sa používať na podporu projektov, 
ktoré vytvárajú pozitívne sociálne vplyvy 
a posilňujú sociálne začlenenie tým, že 



AM\1212517SK.docx 127/375 PE657.232v01-00

SK

zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

pomáhajú zvyšovať zamestnanosť vo 
všetkých regiónoch, najmä medzi 
nekvalifikovanými a dlhodobo 
nezamestnanými, a zlepšovať situáciu, 
pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnaké 
príležitosti, nediskrimináciu, prístupnosť, 
medzigeneračnú solidaritu, odvetvie 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb, sociálne bývanie, bezdomovectvo, 
digitálnu integráciu, rozvoj komunít, úlohu 
a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 
o zraniteľné osoby vrátane štátnych 
príslušníkov tretích krajín. Program 
InvestEU by mal podporovať aj európsku 
kultúru a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce a ktoré kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 
zintenzívnila, je potrebné investovať do 
ľudského kapitálu, sociálnej infraštruktúry, 
mikrofinancií, etických financií a financií 
pre sociálne podniky a nových obchodných 
modelov sociálneho hospodárstva vrátane 
investícií so sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
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úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie.

najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, verejnej 
zdravotnej starostlivosti najmä o deti a 
zraniteľné skupiny, udržateľného 
bývania, energetickej efektívnosti a 
riešenia energetickej chudoby vo výške 
najmenej 1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje 
podporu, a to aj na úrovni Únie. Okrem 
uvedeného pandémia COVID-19 ešte viac 
zvýšila potrebu takýchto sociálnych 
investícií. Mala by sa preto využiť spojená 
sila kapitálu z verejných, komerčných 
a filantropických zdrojov, ako aj podpora 
zo strany nadácií a alternatívnych druhov 
poskytovateľov finančných služieb, ako sú 
etickí, sociálni a udržateľní aktéri, aby sa 
podporil rozvoj hodnotových reťazcov 
sociálneho trhového hospodárstva 
a spravodlivejšia, inkluzívnejšia, 
udržateľnejšia a odolnejšia Únia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
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hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie.

hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie. 
Sociálne inovácie a sociálne hospodárstvo 
by mali byť v tomto procese kľúčové.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
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spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho 
trhového hospodárstva a zvýšila odolnosť 
Únie.

spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. Mohol by sa využiť 
kapitál z komerčných a filantropických 
zdrojov, ako aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, ak plne dodržiavajú 
pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí, keďže organizácie 
občianskej spoločnosti sú vyňaté z 
existujúceho rámca boja proti praniu 
špinavých peňazí, s cieľom zabrániť 
praniu špinavých peňazí prostredníctvom 
Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie.

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom, sociálne 
motivovaného obstarávania a práv 
pracovníkov. Prostredníctvom Programu 
InvestEU by sa mal posilniť vznikajúci 
ekosystém sociálneho trhového 
hospodárstva, mala by sa zvýšiť ponuka 
financovania pre mikropodniky, sociálne 
podniky a inštitúcie sociálnej solidarity, 
ako aj súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby 
sa uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Frances Fitzgerald
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v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Vypuknutie pandémie COVID-19 
ukázalo, že neformálna a formálna 
starostlivosť, ktorá okrem iného zahŕňa 
starostlivosť o deti, starostlivosť o osoby 
so zdravotným postihnutím a starostlivosť 
o staršie osoby, je cenný spoločenský 
statok, ktorý má významný vplyv na 
rodiny a neprimeraný vplyv na ženy. S 
cieľom podporiť rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a zvýšiť 
účasť žien na trhu práce, ako aj posilniť 
hospodárstvo ako také, by mal Program 
InvestEU podporovať rozvoj 
infraštruktúry a služieb v oblasti 
starostlivosti a mal by zhromažďovať a 
dávať do pozornosti vnútroštátnym 
orgánom a EÚ inovatívne spôsoby 
poskytovania starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Podpora a integrácia zraniteľných 
osôb môže viesť k hospodárskym, 
spoločenským a osobným prínosom pre 
Úniu a členské štáty. Počas obdobia 
obmedzenia pohybu spôsobeného 
pandémiou COVID-19 bol v celej Únii 
zaznamenaný nárast domáceho násilia. S 
cieľom riešiť pliagu domáceho násilia a 
vplyv násilia na ženy a mužov v rámci EÚ 
a členských štátov by mal Program 
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InvestEU podporovať rozvoj potrebnej 
infraštruktúry vrátane prístreškov a 
asistenčných liniek pre obete násilia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad Európska zelená 
dohoda, investičný plán Európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva. Spoločnosti podporené z 
finančných prostriedkov Programu 
InvestEU počas obdobia trvania záruky 
nevyplácajú dividendy, nepovinné 
kupónové platby ani spätne nevykupujú 
akcie. Odmena ktoréhokoľvek člena 
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vedenia takejto podporovanej spoločnosti 
nepresiahne fixnú časť odmeňovania 
týchto členov k 31. decembru 2019. V 
prípade osoby, ktorá sa stáva členom 
vedenia v deň poskytnutia tejto podpory 
alebo po ňom, je uplatniteľným limitom 
najnižšia fixná odmena každého člena 
vedenia k 31. decembru 2019. Prémie 
alebo iné pohyblivé alebo porovnateľné 
zložky odmeňovania sa za žiadnych 
okolností nevyplácajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy a silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
vnútroštátnymi a regionálnymi 
opatreniami na obmedzenie pohybu v 
nadväznosti na pandémiu COVID-19 a v 
nadväznosti na extrémne akomodačné 
menové politiky Európskej centrálnej 
banky uplatňované od finančnej krízy z 
roku 2009, je rozdelenie zdrojov na trhu 
veľmi neefektívne a vnímané riziko 
výrazne oslabuje tok súkromných 
investícií. Za takýchto okolností je 
mimoriadne dôležitá kľúčová funkcia 
Fondu InvestEU, pokiaľ ide o ekonomicky 
životaschopné projekty zamerané na 
znižovanie rizík v prospech súkromných 
finančných prostriedkov, a mala by sa 
posilniť, okrem iného, s cieľom zabrániť 
riziku asymetrickej obnovy.
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podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na 
preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. V tejto súvislosti by sa mal klásť 
osobitný dôraz na podporu MSP, s 
osobitným zreteľom na MSP pod vedením 
žien, ktoré často čelia jedinečným výzvam, 
pokiaľ ide o prístup k potrebnému 
financovaniu z finančných mechanizmov 
a inštitúcií, a ktoré si budú vo fáze obnovy 
vyžadovať značnú podporu. Program 
InvestEU by mal byť schopný poskytovať 
významnú podporu spoločnostiam vo fáze 
obnovy a zároveň zabezpečiť silné 
zameranie investorov na strednodobé 
a dlhodobé politické priority Únie, ako je 
napríklad Európska zelená dohoda, 
investičný plán Európskej zelenej dohody, 
stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy, stratégia rodovej 
rovnosti a silná sociálna Európa pre 
spravodlivé transformácie. Mala by sa tým 
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výrazne zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie a vykonávanie právnych predpisov 
EÚ, ako je napríklad Európska zelená 
dohoda, investičný plán Európskej zelenej 
dohody, nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií, 
európsky právny predpis v oblasti klímy, 
stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy, ambície programu 
Horizont Európa, tzv. vlna obnovy, 
Európsky pilier sociálnych práv a silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
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investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam, najmä MSP, vo fáze 
obnovy a zároveň zabezpečiť silné 
zameranie investorov na strednodobé 
a dlhodobé politické priority Únie, ako je 
napríklad Európska zelená dohoda, 
investičný plán Európskej zelenej dohody, 
Parížska dohoda, stratégia pre formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy a silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie, spravodlivá transformácia 
na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050, ciele 
udržateľného rozvoja, zásada „výrazne 
nenarušiť“ a Európsky pilier sociálnych 
práv. Mala by sa tým výrazne zvýšiť 
kapacita Skupiny Európskej investičnej 
banky (EIB), národných podporných bánk 
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a inštitúcií, ako aj iných implementujúcich 
partnerov na preberanie rizika pri podpore 
obnovy hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú finančnú 
podporu spoločnostiam, najmä MSP 
pôsobiacim v oblastiach inovácií a 
kreativity, ktoré majú vyššie rizikové 
profily a malý alebo žiaden prístup na 
finančné trhy, vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad Európska zelená 
dohoda, investičný plán Európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
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hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy a silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť robustnú obnovu európskeho 
hospodárstva. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore projektov, z ktorých by 
inak boli premárnené príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam, najmä MSP a 
mikropodnikom, vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad Európska zelená 
dohoda, investičný plán Európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy, nová priemyselná 
stratégia pre Európu, európska stratégia 
pre MSP a silná sociálna Európa pre 
spravodlivé transformácie. Mala by sa tým 
výrazne zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad Európska zelená 
dohoda, investičný plán Európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva, ale bez nenáležitého 
zníženia rizika pre aktérov zo súkromného 
sektora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
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funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy a zmenšiť rozdiely medzi 
členskými štátmi. Program InvestEU by 
mal byť schopný poskytovať významnú 
podporu spoločnostiam vo fáze obnovy 
a zároveň zabezpečiť silné zameranie 
investorov na strednodobé a dlhodobé 
politické priority Únie, ako je napríklad 
Európska zelená dohoda, investičný plán 
Európskej zelenej dohody, stratégia pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy 
a silná sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
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schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy, najmä 
MSP, a zároveň zabezpečiť silné 
zameranie investorov na strednodobé 
a dlhodobé politické priority Únie, ako je 
napríklad Európska zelená dohoda, 
investičný plán Európskej zelenej dohody, 
stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa väčší, než aké 
boli pôvodné predpoklady, a oveľa 
výraznejší ako počas finančnej krízy z roku 
2008 a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné urýchlene a 
efektívne riešiť strategické slabé miesta 
s cieľom zlepšiť reakciu Únie na núdzovú 
situáciu, ako aj odolnosť a udržateľnosť 
našich spoločností a hospodárstiev. Len 
sociálne vyvážené, odolné, udržateľné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov a regiónov, ktoré sú 



PE657.232v01-00 144/375 AM\1212517SK.docx

SK

najviac postihnuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné a ešte ich zhoršia trvalo 
akomodačné menové politiky Európskej 
centrálnej banky. Po vypuknutí pandémie 
sa ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta v niektorých členských 
štátoch a odvetviach s cieľom zlepšiť 
reakciu Únie na núdzovú situáciu, ako aj 
odolnosť celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
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pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté, a členských štátov s nízkou 
rozpočtovou kapacitou na zasahovanie 
prostredníctvom systémov štátnej pomoci s 
cieľom podporiť ich súkromný sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Pokles HDP EÚ už je 
oveľa výraznejší ako počas finančnej krízy 
v roku 2009 a nepriaznivé sociálne účinky 
budú nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie 
sa ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
digitalizované, inovatívne, inkluzívne 
a integrované európske hospodárstvo môže 
zachovať integritu jednotného trhu 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru a 
služieb, ktoré sú nápomocné pri prevádzke 
a údržbe takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené a 
digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka a 
palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov a 
progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, v 
súlade s prioritami opísanými v novej 
priemyselnej stratégii pre zelenú a 
digitálnu Európu, a rozvojový model 
založený na priemyselných ekosystémoch. 
Segment by mal podporovať projekty, 
ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť 
hospodárstiev členských štátov, podporujú 
podnikanie a znižujú závislosť od 
zraniteľných dodávateľských reťazcov. 
Medzi oblasti strategického významu 
patria i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilnenie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iia) kritické spôsobilosti 
včasného odhaľovania a koordinovanej 
inštitucionálnej a hospodárskej reakcie v 
prípade krízových rizík, ako aj pokiaľ ide 
o zlepšovanie riešení kontinuity činností a 
kontinuity služieb pre zásadné verejné a 
súkromné inštitúcie a sektory; iib) 
kľúčové investície do renovácie a 
integrácia inovačných riešení v odvetví 
stavebníctva; iic) podpora podmienok na 
posilnenie podnikania, financovanie 
rozvoja súkromného sektora vrátane 
startupov a MSP, privatizačné procesy, 
prispôsobenie sa technologickému rozvoju 
a udržateľný rozvoj odvetví; iid) investície 
a technická pomoc na podporu 
podnikateľských zručností, na vytváranie 
nových startupov, MSP a rodinných 
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komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

podnikov a na rozvoj sietí klastrov a 
centier digitálnych inovácií na celom 
kontinente; iii) poskytovanie tovaru a 
služieb, ktoré sú nápomocné pri prevádzke 
a údržbe takejto infraštruktúry; iv) podpora 
inovatívnej a udržateľnej 
reindustrializácie Európy podľa priorít 
opísaných v novej priemyselnej stratégii 
pre zelenú a digitálnu Európu a 
rozvojového modelu založeného na 
priemyselných ekosystémoch 
prostredníctvom kľúčových podporných, 
transformatívnych, zelených a digitálnych 
technológií a prevratných inovácií, pri 
ktorých je investícia strategicky dôležitá 
pre budúcnosť priemyslu Únie, vrátane 
umelej inteligencie, technológie 
blockchain, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
aplikácií čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v) výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
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vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru a 
služieb, ktoré sú nápomocné pri prevádzke 
a údržbe takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené a 
digitálne technológie a prevratné inovácie, 
pri ktorých je investícia strategicky 
dôležitá pre budúcnosť priemyslu Únie, 
vrátane umelej inteligencie, technológie 
blockchain, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, podpora 
udržateľnej a etickej výroby, 
obstarávania, riadenia a poskytovania 
nevýhradných licencií výrobkov 
relevantných v kríze, čím sa zaistí ich 
cenová dostupnosť doplnkovo k iným 
nástrojom Únie, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, ochranných 
prostriedkov a posilnenia kapacít reakcie 
na zdravotnú krízu a systému civilnej 
ochrany na základe zásad rozsiahlej 
fyzickej a cenovej dostupnosti výrobkov, 
ktoré sú životne dôležité v krízových 
zdravotníckych situáciách; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru a 
služieb, ktoré sú nápomocné pri prevádzke 
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bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
aplikácií čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania 
oxidu uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v) výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

a údržbe takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené a 
digitálne technológie a prevratné inovácie, 
pri ktorých je investícia strategicky 
dôležitá pre budúcnosť priemyslu Únie, 
vrátane etickej umelej inteligencie, 
technológií distribuovaných záznamov, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, najmä s cieľom 
implementovať stratégiu v oblasti 
obnoviteľnej energie získavanej na mori, 
stratégiu v oblasti slnečných strešných 
panelov a stratégiu tzv. vlny obnovy, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, zelených aplikácií vodíka a 
palivových článkov, technológií pre 
priemysel s nulovými emisiami ako výroba 
ocele bez emisií CO2, technológií 
obehového hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v) recyklačné a výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
bezpečnosti a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a civilné zložky položiek s 
dvojakým použitím v zmysle vymedzenia 
v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 
428/2009, v súlade s každou následnou 
revíziou a so všetkými následnými 
právnymi predpismi. Koneční príjemcovia 
by mali mať povinné plány prechodu na 
udržateľnú hospodársku činnosť, svoje 
sídlo v členskom štáte, nemali by mať 
dcérske spoločnosti bez skutočných 
hospodárskych činností v krajine 
uvedenej na zozname EÚ obsahujúcom 
nespolupracujúce jurisdikcie a mali by 
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byť aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody. 
Rozdelením finančného krytia by sa mala 
zabezpečiť najmä podpora pre projekty, 
ktoré v krátkodobom, strednodobom a 
dlhodobom horizonte pomáhajú 
zachraňovať životy.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
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priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

V nadväznosti na odporúčanie Komisie 
C(2020)4885 final príjemcovia, ktorí 
využívajú segment podpory platobnej 
schopnosti, nesmú: a) byť na daňové 
účely rezidentmi alebo byť začlenení do 
právnych predpisov jurisdikcií, ktoré sú 
uvedené v zozname EÚ obsahujúcom 
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nespolupracujúce jurisdikcie; b) byť 
priamo alebo nepriamo kontrolovaní 
akcionármi v jurisdikciách, ktoré sú 
uvedené v zozname EÚ obsahujúcom 
nespolupracujúce jurisdikcie, až po 
konečného užívateľa výhod, ako sa 
vymedzuje v článku 3 bode 6 smernice 
(EÚ) 2015/849****; c) priamo alebo 
nepriamo kontrolovať dcérske spoločnosti 
alebo vlastné stále jurisdikcie; d) zdieľať 
vlastníctvo so spoločnosťami 
v jurisdikciách, ktoré sú uvedené 
v zozname EÚ obsahujúcom 
nespolupracujúce jurisdikcie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na ciele EÚ v oblasti klímy 
a životného prostredia, najmä na cieľ 
dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 
2050, na digitálnu transformáciu 
a posilnenú odolnosť v oblastiach, ako je i) 
poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilnenie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; kritická 
infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
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priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody. Činnosti 
by nemali byť oprávnené na podporu 
podľa tohto nariadenia, ak nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov Parížskej dohody 
a Európskej zelenej dohody v oblasti 
klímy a životného prostredia, najmä cieľa 
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klimatickej neutrality do roku 2050 
a cieľov stanovených podľa nariadenia 
XXXX/XX (európsky právny predpis 
v oblasti klímy) alebo nevyhovujú 
kritériám zásady „výrazne nenarušiť“ 
stanoveným v nariadení 2020/852 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií 
(taxonómia EÚ)].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako sú i) činnosti 
prispievajúce k plneniu cieľov v oblasti 
životného prostredia v súlade 
s taxonómiou EÚ a zásadou „výrazne 
nenarušiť“, ii) poskytovanie kritickej 
zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; iii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iv) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
v) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
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techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na masovú výrobu 
komponentov a prístrojov informačných 
a komunikačných technológií v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; vi) výrobné 
zariadenia na masovú výrobu 
komponentov a prístrojov informačných 
a komunikačných technológií v EÚ; vii) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; viii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna, alebo založená na duševnom 
vlastníctve, ako sú infraštruktúry v oblasti 
tvorby a distribúcie audiovizuálneho 
obsahu; iii) poskytovanie tovaru a služieb, 
ktoré sú nápomocné pri prevádzke a údržbe 
takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené 
a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
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vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
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krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 

krízu, systémov verejnej zdravotnej 
starostlivosti a systému civilnej ochrany; 
ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická, 
alebo virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre udržateľnú 
budúcnosť Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel a celé 
hospodárstvo, zachytávania a ukladania 
oxidu uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v) výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
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mať možnosť využívať výhody. jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých priame 
alebo nepriame činnosti majú strategický 
význam pre Úniu, najmä so zreteľom na 
zelenú a digitálnu transformáciu 
a posilnenú odolnosť v oblastiach, ako je i) 
poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilnenie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
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technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
a posilňovaniu strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
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štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 

štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov a očkovacích 
látok, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilnenie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická, alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
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sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu v súlade s cieľmi Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia 
s osobitným zreteľom na nariadenie 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a väčšiu 
transparentnosť pri ich vykonávaní mohli 
využívať najmä segment strategických 
európskych investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Clotilde Armand
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu, najmä tie, ktoré sú 
zamerané na preklenutie rozdielov 
v hospodárskom rozvoji medzi členskými 
štátmi východnej a západnej časti EÚ, 
mohli využívať najmä segment 
strategických európskych investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií, pokiaľ 
nepredstavujú hrozbu pre integritu, 
stabilitu alebo obranné záujmy Únie. 
Okrem toho by dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu mohli 
využívať najmä segment strategických 
európskych investícií.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu pri dodržaní zásady 
„výrazne nenarušiť“ a ktorí by 
potrebovali dlhodobé investície alebo na 
ktorých sa vzťahuje mechanizmus 
preverovania priamych zahraničných 
investícií. Okrem toho by dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu mohli 
využívať najmä segment strategických 
európskych investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
financovania Únie z Fondu InvestEU, 
a najmä segmentu strategických 
európskych investícií a jeho stanovených 
strategických priorít, prostredníctvom 
účinnej komunikácie, pričom sa poukáže 
na akcie a výsledky financované Úniou 
s cieľom primerane podporiť pridanú 
hodnotu Programu InvestEU v Únii 
v rámci obnovy.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) V dôsledku globálnej pandémie 
COVID-19 a jej vplyvu na životy ľudí je 
doplnenie segmentu strategických 
európskych investícií nevyhnutné. Jeho 
cieľom je zabezpečovať podporu 
udržateľnej hospodárskej obnovy 
a zvýšenie odolnosti pri súčasnom 
zabezpečení striktnej doplnkovosti 
všetkých investícií podporovaných 
prostredníctvom Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Enikő Győri

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Ako sa uvádza v Európskej zelenej 
dohode a v investičnom pláne Európskej 
zelenej dohody, mal by sa vytvoriť 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
s cieľom riešiť sociálne, hospodárske 
a environmentálne dôsledky dosahovania 
klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050 
a dosahovania nového cieľa Únie 
v oblasti klímy do roku 2030. 
Mechanizmus by sa mal zamerať na 
regióny a odvetvia, ktoré sú najviac 
postihnuté transformáciou vzhľadom na 
ich závislosť od fosílnych palív vrátane 
uhlia, rašeliny a roponosnej bridlice alebo 
priemyselných procesov spojených 
s vysokými emisiami skleníkových plynov, 
ale majú menšie možnosti financovania 
potrebných investícií. Mal by pozostávať 
z troch pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu, osobitnej schémy na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
Programu InvestEU a úverového nástroja 
pre verejný sektor na mobilizáciu ďalších 
investícií v prospech príslušných regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Ako sa uvádza v Európskej zelenej 
dohode1a a v investičnom pláne Európskej 
zelenej dohody1b, mal by sa vytvoriť 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
s cieľom riešiť sociálne, hospodárske 
a environmentálne dôsledky dosahovania 
cieľa Únie v oblasti klímy do roku 2030 
a klimatickej neutrality v EÚ do roku 
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2050. Tento mechanizmus zložený z troch 
pilierov: z Fondu na spravodlivú 
transformáciu (1. pilier), osobitnej 
schémy na spravodlivú transformáciu 
v rámci Programu InvestEU (2. pilier) 
a úverového nástroja pre verejný sektor 
(3. pilier) by sa mal zamerať na regióny, 
ktoré sú najviac postihnuté zelenou 
transformáciou a ktoré majú menšie 
možnosti financovania potrebných 
investícií. Program InvestEU by teda mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie 
s osobitným zameraním na regióny, ktoré 
v súvislosti s transformáciou čelia 
náročnejším sociálnym a hospodárskym 
výzvam, a to v súlade s Európskou 
zelenou dohodou, investičným plánom 
Európskej zelenej dohody a vytvorením 
Mechanizmu spravodlivej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
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Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie. 
Takéto investície by sa nemali 
zohľadňovať pri posudzovaní toho, či 
v konkrétnej zemepisnej oblasti neexistuje 
nadmerná koncentrácia programových 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie 
a v prospech hospodárskych činností, 
ktoré sú jej súčasťou, ako aj možnosť, 
aby príslušné regióny mohli využívať 
špecializovanú technickú pomoc 
prostredníctvom Poradenského centra 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie, 
a to aj ak sa podporované projekty 
nevykonávajú v týchto regiónoch, pokiaľ 
sú kľúčové na podporu transformácie na 
týchto územiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie. 
Na dosiahnutie cieľov Programu 
InvestEU sú nevyhnutné vedecké 
posúdenie ex ante a konzultácie 
s miestnymi zástupcami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
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zapojených do spravodlivej transformácie. zapojených do spravodlivej transformácie, 
najmä v oblasti energetickej efektívnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) Komisia prijala návrh na zriadenie 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
14. januára 2020. V záujme lepšieho 
programovania a využívania fondu by sa 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných členskými štátmi 
v súlade s článkom [7] nariadenia 
[nariadenie o FST] mali stanoviť kľúčové 
kroky a harmonogram procesu 
transformácie a mali by sa určiť územia, 
ktoré sú najviac postihnuté prechodom na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a majú 
menšie možnosti na riešenie výziev 
vyplývajúcich z transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30a) S cieľom implementovať druhý 
pilier v rámci Mechanizmu spravodlivej 
transformácie by sa v rámci Programu 
InvestEU mala horizontálne vo všetkých 
segmentoch politiky zaviesť osobitná 
schéma na spravodlivú transformáciu. 
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Táto schéma bude zabezpečovať 
financovanie dodatočných investičných 
potrieb na podporu regiónov určených 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia vypracovaných v súlade s článkom 
[7] nariadenia [nariadenie o FST] 
a schválených Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30b) V rámci Programu InvestEU by sa 
mala horizontálne vo všetkých 
segmentoch politiky zaviesť osobitná 
schéma na spravodlivú transformáciu. 
Predstavuje druhý pilier Mechanizmu 
spravodlivej transformácie a podporuje 
dodatočné investície s potenciálnym 
prospechom pre všetky regióny určené 
v plánoch spravodlivej transformácie 
územia. Táto schéma by prostredníctvom 
rôznych finančných produktov mala 
umožňovať investície do širokej škály 
projektov v súlade s oprávnenosťou 
investícií v rámci Programu InvestEU. 
Prostredníctvom tejto schémy sa môžu 
podporovať projekty v regiónoch 
určených v plánoch spravodlivej 
transformácie alebo projekty, ktoré 
prinášajú prospech týmto regiónom, aj ak 
sa neuskutočňujú v samotných regiónoch, 
ale len v prípade, že majú kľúčový 
význam pre transformáciu v týchto 
regiónoch.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Každý segment politiky by mali 
tvoriť dve zložky, t. j. zložka 
v zodpovednosti EÚ a zložka 
v zodpovednosti členských štátov. Zložka 
v zodpovednosti EÚ by mala primeraným 
spôsobom riešiť zlyhania trhu alebo 
suboptimálne investičné situácie týkajúce 
sa celej Únie alebo konkrétnych členských 
štátov. Podporené operácie by mali mať 
jasnú pridanú hodnotu pre Úniu. Zložka 
v zodpovednosti členských štátov by mala 
členským štátom, ako aj regionálnym 
orgánom prostredníctvom ich členského 
štátu poskytnúť možnosť prispieť svojím 
dielom zdrojov z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia k tvorbe rezerv na 
záruku EÚ, aby záruku EÚ mohli využívať 
na operácie financovania alebo investičné 
operácie s cieľom riešiť špecifické zlyhania 
trhu alebo suboptimálne investičné situácie 
na vlastných územiach, ako sa stanoví 
v dohode o príspevku, a to aj 
v zraniteľných a vzdialených oblastiach, 
akými sú napríklad najvzdialenejšie 
regióny Únie, v záujme plnenia cieľov 
fondov v rámci zdieľaného riadenia. 
Operácie podporené z Fondu InvestEU, či 
už prostredníctvom zložky 
v zodpovednosti EÚ, alebo zložky 
v zodpovednosti členských štátov, by 
nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné 
financovanie ani narúšať hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu.

(31) Každý segment politiky by mali 
tvoriť dve zložky, t. j. zložka 
v zodpovednosti EÚ a zložka 
v zodpovednosti členských štátov. Zložka 
v zodpovednosti EÚ by mala primeraným 
spôsobom riešiť zlyhania trhu alebo 
suboptimálne investičné situácie týkajúce 
sa celej Únie alebo konkrétnych členských 
štátov. Podporené operácie by mali mať 
jasnú pridanú hodnotu pre Úniu. Zložka 
v zodpovednosti členských štátov by mala 
členským štátom, ako aj regionálnym 
orgánom prostredníctvom ich členského 
štátu poskytnúť možnosť prispieť svojím 
dielom zdrojov z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia k tvorbe rezerv na 
záruku EÚ, aby záruku EÚ mohli využívať 
na operácie financovania alebo investičné 
operácie s cieľom riešiť špecifické zlyhania 
trhu alebo suboptimálne investičné situácie 
na vlastných územiach, ako sa stanoví 
v dohode o príspevku, a to aj 
v zraniteľných a vzdialených oblastiach, 
akými sú napríklad najvzdialenejšie 
regióny Únie, v záujme plnenia cieľov 
fondov v rámci zdieľaného riadenia. . 
Okrem toho môžu plány podpory obnovy 
a odolnosti v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zahŕňať aj 
dodatočné príspevky na zložky 
v zodpovednosti členských štátov. 
Operácie podporené z Fondu InvestEU, či 
už prostredníctvom zložky 
v zodpovednosti EÚ, alebo zložky 
v zodpovednosti členských štátov, by 
nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné 
financovanie ani narúšať hospodársku 
súťaž na vnútornom trhu.

Or. en
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Odôvodnenie

Na to, aby finančné prostriedky mohli byť v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti dostupné pre zložky v zodpovednosti členských štátov, je ich potrebné 
naprogramovať v plánoch podpory obnovy a odolnosti členských štátov v súlade s cieľmi 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Zložka v zodpovednosti členských 
štátov by mala byť špecificky navrhnutá 
tak, aby sa fondy v rámci zdieľaného 
riadenia mohli využívať na tvorbu rezerv 
na záruku vydanú Úniou. Táto možnosť by 
zvýšila pridanú hodnotu záruky EÚ tým, že 
by sa z tejto záruky poskytovala podpora 
širšej škále finančných príjemcov 
a projektov a že by sa diverzifikovali 
prostriedky na dosiahnutie cieľov fondov 
v rámci zdieľaného riadenia, zabezpečujúc 
pritom spoľahlivé riadenie rizík 
vyplývajúcich z podmienených záväzkov 
tým, že sa záruka EÚ bude implementovať 
v rámci nepriameho riadenia. Únia by mala 
ručiť za operácie financovania a investičné 
operácie stanovené v dohodách o záruke 
uzavretých medzi Komisiou 
a implementujúcimi partnermi v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov. 
Z fondov v rámci zdieľaného riadenia by sa 
mali tvoriť rezervy na záruku na základe 
miery tvorby rezerv, ktorú stanoví Komisia 
a ktorá sa uvedie v dohode o príspevku 
uzavretej s členským štátom, a to 
v závislosti od povahy operácií 
a očakávaných výsledných strát. Členský 
štát by prevzal straty nad rámec 
očakávaných strát prostredníctvom vydania 
nadväznej záruky (back-to-back guarantee) 
v prospech Únie. Takéto dojednania by 
mali byť súčasťou jednej dohody 

(32) Zložka v zodpovednosti členských 
štátov by mala byť špecificky navrhnutá 
tak, aby sa fondy v rámci zdieľaného 
riadenia alebo dodatočné príspevky 
z plánov podpory obnovy a odolnosti 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti mohli využívať na tvorbu 
rezerv na záruku vydanú Úniou. Táto 
možnosť by zvýšila pridanú hodnotu 
záruky EÚ tým, že by sa z tejto záruky 
poskytovala podpora širšej škále 
finančných príjemcov a projektov a že by 
sa diverzifikovali prostriedky na 
dosiahnutie cieľov fondov v rámci 
zdieľaného riadenia, zabezpečujúc pritom 
spoľahlivé riadenie rizík vyplývajúcich 
z podmienených záväzkov tým, že sa 
záruka EÚ bude implementovať v rámci 
nepriameho riadenia. Únia by mala ručiť za 
operácie financovania a investičné operácie 
stanovené v dohodách o záruke uzavretých 
medzi Komisiou a implementujúcimi 
partnermi v rámci zložky v zodpovednosti 
členských štátov. Z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia by sa mali tvoriť 
rezervy na záruku na základe miery tvorby 
rezerv, ktorú stanoví Komisia a ktorá sa 
uvedie v dohode o príspevku uzavretej 
s členským štátom, a to v závislosti od 
povahy operácií a očakávaných výsledných 
strát. Členský štát by prevzal straty nad 
rámec očakávaných strát prostredníctvom 
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o príspevku uzavretej s každým členským 
štátom, ktorý si takúto možnosť 
dobrovoľne vyberie. Dohoda o príspevku 
by mala zahŕňať jednu alebo viaceré 
špecifické dohody o záruke, ktoré by sa 
vykonávali v dotknutom členskom štáte, 
ako aj akékoľvek regionálne účelové 
viazanie, a to na základe pravidiel Fondu 
InvestEU. Stanovenie miery tvorby rezerv 
na individuálnom základe si vyžaduje 
odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104630 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
V rámci tohto usporiadania sa stanovuje aj 
jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové 
záruky podporované z fondov riadených 
centrálne alebo z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia, čím sa uľahčuje ich 
kombinácia.

vydania nadväznej záruky (back-to-back 
guarantee) v prospech Únie. Takéto 
dojednania by mali byť súčasťou jednej 
dohody o príspevku uzavretej s každým 
členským štátom, ktorý si takúto možnosť 
dobrovoľne vyberie. Dohoda o príspevku 
by mala zahŕňať jednu alebo viaceré 
špecifické dohody o záruke, ktoré by sa 
vykonávali v dotknutom členskom štáte, 
ako aj akékoľvek regionálne účelové 
viazanie, a to na základe pravidiel Fondu 
InvestEU. Stanovenie miery tvorby rezerv 
na individuálnom základe si vyžaduje 
odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104630 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
V rámci tohto usporiadania sa stanovuje aj 
jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové 
záruky podporované z fondov riadených 
centrálne alebo z dodatočných príspevkov 
z plánov podpory obnovy a odolnosti 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti, čím sa uľahčuje ich 
kombinácia.

_________________ _________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby finančné prostriedky mohli byť v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti dostupné pre zložky v zodpovednosti členských štátov, je ich potrebné 
naprogramovať v plánoch podpory obnovy a odolnosti členských štátov v súlade s cieľmi 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
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Pozmeňujúci návrh 206
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Zložka v zodpovednosti členských 
štátov by mala byť špecificky navrhnutá 
tak, aby sa fondy v rámci zdieľaného 
riadenia mohli využívať na tvorbu rezerv 
na záruku vydanú Úniou. Táto možnosť by 
zvýšila pridanú hodnotu záruky EÚ tým, že 
by sa z tejto záruky poskytovala podpora 
širšej škále finančných príjemcov 
a projektov a že by sa diverzifikovali 
prostriedky na dosiahnutie cieľov fondov 
v rámci zdieľaného riadenia, zabezpečujúc 
pritom spoľahlivé riadenie rizík 
vyplývajúcich z podmienených záväzkov 
tým, že sa záruka EÚ bude implementovať 
v rámci nepriameho riadenia. Únia by mala 
ručiť za operácie financovania a investičné 
operácie stanovené v dohodách o záruke 
uzavretých medzi Komisiou 
a implementujúcimi partnermi v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov. 
Z fondov v rámci zdieľaného riadenia by sa 
mali tvoriť rezervy na záruku na základe 
miery tvorby rezerv, ktorú stanoví Komisia 
a ktorá sa uvedie v dohode o príspevku 
uzavretej s členským štátom, a to 
v závislosti od povahy operácií 
a očakávaných výsledných strát. Členský 
štát by prevzal straty nad rámec 
očakávaných strát prostredníctvom vydania 
nadväznej záruky (back-to-back guarantee) 
v prospech Únie. Takéto dojednania by 
mali byť súčasťou jednej dohody 
o príspevku uzavretej s každým členským 
štátom, ktorý si takúto možnosť 
dobrovoľne vyberie. Dohoda o príspevku 
by mala zahŕňať jednu alebo viaceré 
špecifické dohody o záruke, ktoré by sa 
vykonávali v dotknutom členskom štáte, 
ako aj akékoľvek regionálne účelové 

(32) Zložka v zodpovednosti členských 
štátov by mala byť špecificky navrhnutá 
tak, aby sa fondy v rámci zdieľaného 
riadenia mohli využívať na tvorbu rezerv 
na záruku vydanú Úniou. Táto možnosť by 
zvýšila pridanú hodnotu záruky EÚ tým, že 
by sa z tejto záruky poskytovala podpora 
širšej škále finančných príjemcov 
a projektov a že by sa diverzifikovali 
prostriedky na dosiahnutie cieľov fondov 
v rámci zdieľaného riadenia, zabezpečujúc 
pritom spoľahlivé riadenie rizík 
vyplývajúcich z podmienených záväzkov 
tým, že sa záruka EÚ bude implementovať 
v rámci nepriameho riadenia. Únia by mala 
ručiť za operácie financovania a investičné 
operácie stanovené v dohodách o záruke 
uzavretých medzi Komisiou 
a implementujúcimi partnermi v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov. 
Z fondov v rámci zdieľaného riadenia by sa 
mali tvoriť rezervy na záruku na základe 
miery tvorby rezerv, ktorú stanoví Komisia 
a ktorá sa uvedie v dohode o príspevku 
uzavretej s členským štátom, a to 
v závislosti od povahy operácií 
a očakávaných výsledných strát 
a s ohľadom na rôznu sociálno-
ekonomickú situáciu v jednotlivých 
členských štátoch. Členský štát by prevzal 
straty nad rámec očakávaných strát 
prostredníctvom vydania nadväznej záruky 
(back-to-back guarantee) v prospech Únie. 
Takéto dojednania by mali byť súčasťou 
jednej dohody o príspevku uzavretej 
s každým členským štátom, ktorý si takúto 
možnosť dobrovoľne vyberie. Dohoda 
o príspevku by mala zahŕňať jednu alebo 
viaceré špecifické dohody o záruke, ktoré 
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viazanie, a to na základe pravidiel Fondu 
InvestEU. Stanovenie miery tvorby rezerv 
na individuálnom základe si vyžaduje 
odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104630 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
V rámci tohto usporiadania sa stanovuje aj 
jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové 
záruky podporované z fondov riadených 
centrálne alebo z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia, čím sa uľahčuje ich 
kombinácia.

by sa vykonávali v dotknutom členskom 
štáte, ako aj akékoľvek regionálne účelové 
viazanie, a to na základe pravidiel Fondu 
InvestEU. Stanovenie miery tvorby rezerv 
na individuálnom základe si vyžaduje 
odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104630 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
V rámci tohto usporiadania sa stanovuje aj 
jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové 
záruky podporované z fondov riadených 
centrálne alebo z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia, čím sa uľahčuje ich 
kombinácia.

_________________ _________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Malo by sa nadviazať partnerstvo 
medzi Komisiou a skupinou EIB, ktoré by 
malo vychádzať z relatívnych silných 
stránok každého partnera, s cieľom 
zabezpečiť maximálny vplyv, efektívne 
zavádzanie a primeraný dohľad nad 
rozpočtom a riadením rizík, ktoré by malo 

vypúšťa sa
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podporovať účinný a inkluzívny priamy 
prístup k záruke EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Malo by sa nadviazať partnerstvo 
medzi Komisiou a skupinou EIB, ktoré by 
malo vychádzať z relatívnych silných 
stránok každého partnera, s cieľom 
zabezpečiť maximálny vplyv, efektívne 
zavádzanie a primeraný dohľad nad 
rozpočtom a riadením rizík, ktoré by malo 
podporovať účinný a inkluzívny priamy 
prístup k záruke EÚ.

(33) Malo by sa nadviazať partnerstvo 
medzi Komisiou a skupinou EIB, ktoré by 
malo vychádzať z relatívnych silných 
stránok každého partnera, s cieľom 
zabezpečiť maximálny vplyv, efektívne 
zavádzanie a primeraný dohľad nad 
rozpočtom a riadením rizík, ktoré by malo 
podporovať účinný a inkluzívny priamy 
prístup k záruke EÚ. EIB by mala 
bezodkladne zosúladiť svoju úverovú 
politiku v oblasti dopravy s Európskou 
zelenou dohodou vo všeobecnosti, 
a najmä s cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby bolo možné nasmerovať 
podporu pre európske hospodárstvo 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), Komisia by mala mať 
možnosť zúčastniť sa na jednom alebo 
viacerých možných navýšeniach kapitálu 
EIF, aby mohla naďalej podporovať 

(34) Aby bolo možné nasmerovať 
podporu pre európske hospodárstvo 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), Komisia by mala mať 
možnosť zúčastniť sa na jednom alebo 
viacerých možných navýšeniach kapitálu 
EIF, aby mohla naďalej podporovať 
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európske hospodárstvo a jeho oživenie. 
Únia by mala byť schopná udržať si svoj 
celkový podiel na kapitáli EIF s náležitým 
zohľadnením finančných dôsledkov. Vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 
– 2027 by sa na tento účel malo stanoviť 
dostatočné finančné krytie.

európske hospodárstvo a jeho zelenú 
obnovu. Únia by mala byť schopná udržať 
si svoj celkový podiel na kapitáli EIF 
s náležitým zohľadnením finančných 
dôsledkov. Vo viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 by sa na tento 
účel malo stanoviť dostatočné finančné 
krytie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov a ďalších 
zainteresovaných strán vrátane miestnych 
orgánov a občianskej spoločnosti spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre overovanie 
udržateľnosti, ako aj spoločné metodiky 
vrátane zúčtovania prírodného kapitálu 
a analýzy životného cyklu, s cieľom 
zabezpečiť inkluzívnosť a funkčnosť až do 
zriadenia riadiacich orgánov; následne by 
sa zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, ako aj ďalších 
zainteresovaných strán vrátane miestnych 
orgánov a občianskej spoločnosti, pokiaľ 
ide o investičné usmernenia, systém na 
sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy 
a životného prostredia, dokumenty 
týkajúce sa usmernení pre overovanie 
udržateľnosti, ako aj spoločné metodiky, 
s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť 
a funkčnosť až do zriadenia riadiacich 
orgánov; následne by sa zapojenie 
implementujúcich partnerov malo 
uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre overovanie 
udržateľnosti, ako aj spoločné metodiky 
a vplyv na zamestnanosť a pracovné 
miesta, s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť 
a funkčnosť až do zriadenia riadiacich 
orgánov; následne by sa zapojenie 
implementujúcich partnerov malo 
uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre overovanie 
udržateľnosti, ako aj spoločné metodiky 
a vplyv na zamestnanosť a pracovné 
miesta, s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť 
a funkčnosť až do zriadenia riadiacich 
orgánov; následne by sa zapojenie 
implementujúcich partnerov malo 
uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Do Fondu InvestEU by mali mať 
možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré 
sú členmi Európskeho združenia voľného 
obchodu, pristupujúce krajiny, kandidátske 
krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, 
krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska 
susedská politika, a iné krajiny, a to 

(36) Do Fondu InvestEU by mali mať 
možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré 
sú členmi Európskeho združenia voľného 
obchodu, pristupujúce krajiny, kandidátske 
krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, 
krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska 
susedská politika, a iné krajiny, a to 
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v súlade s podmienkami dohodnutými 
medzi Úniou a týmito krajinami. 
V náležitých prípadoch by sa tak malo 
umožniť pokračovanie spolupráce 
s jednotlivými krajinami, najmä 
v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj 
MSP.

v súlade s podmienkami dohodnutými 
medzi Úniou a týmito krajinami. Mala by 
sa poskytovať spolupráca a podpora na 
zníženie závislosti od fosílnych palív 
a zvýšenie prístupu k dostupnej energii 
z obnoviteľných zdrojov, ako aj na 
podporu prístupu k vede, technológiám 
a inováciám v súlade s cieľmi 
udržateľného rozvoja. V náležitých 
prípadoch by sa tak malo umožniť 
pokračovanie spolupráce s jednotlivými 
krajinami, najmä v oblastiach výskumu 
a inovácie, ako aj MSP.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Do Fondu InvestEU by mali mať 
možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré 
sú členmi Európskeho združenia voľného 
obchodu, pristupujúce krajiny, kandidátske 
krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, 
krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska 
susedská politika, a iné krajiny, a to 
v súlade s podmienkami dohodnutými 
medzi Úniou a týmito krajinami. 
V náležitých prípadoch by sa tak malo 
umožniť pokračovanie spolupráce 
s jednotlivými krajinami, najmä 
v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj 
MSP.

(36) Do Fondu InvestEU by mali mať 
možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré 
sú členmi Európskeho združenia voľného 
obchodu a pristupujúce krajiny. 
V náležitých prípadoch by sa tak malo 
umožniť pokračovanie spolupráce 
s jednotlivými krajinami, najmä 
v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj 
MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Očakáva sa, že záruka EÚ vo výške 
75 153 850 000 EUR (v bežných cenách) 
na úrovni Únie zmobilizuje dodatočné 
investície vo výške viac ako 
1 000 000 000 000 EUR v celej Únii 
a mala by sa orientačne alokovať medzi 
segmenty politiky. Pre segment 
strategických európskych investícií by sa 
však mala vyhradiť časť záruky EÚ.

(38) Očakáva sa, že záruka EÚ vo výške 
25 000 000 000 EUR (v bežných cenách) 
na úrovni Únie zmobilizuje dodatočné 
investície v celej Únii a mala by sa 
orientačne alokovať medzi segmenty 
politiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Očakáva sa, že záruka EÚ vo 
výške 75 153 850 000 EUR (v bežných 
cenách) na úrovni Únie zmobilizuje 
dodatočné investície vo výške viac ako 1 
000 000 000 000 EUR v celej Únii a mala 
by sa orientačne alokovať medzi segmenty 
politiky. Pre segment strategických 
európskych investícií by sa však mala 
vyhradiť časť záruky EÚ.

(38) Očakáva sa, že záruka EÚ vo 
výške 80 523 320 000 EUR (v bežných 
cenách) na úrovni Únie zmobilizuje 
dodatočné investície vo výške viac ako 
1 071 000 000 000 EUR v celej Únii 
a mala by sa orientačne alokovať medzi 
segmenty politiky. Pre segment 
strategických európskych investícií by sa 
však mala vyhradiť časť záruky EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 
InvestEU, by mala nepriamo 
implementovať Komisia v súčinnosti 
s implementujúcimi partnermi s dosahom 
na finančných sprostredkovateľov a podľa 
okolností konečných prijímateľov. Výber 
implementujúcich partnerov by mal byť 
transparentný a neovplyvnený konfliktom 
záujmov. Komisia by mala uzavrieť 
dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje 
využiť záruku z Fondu InvestEU, s každým 
implementujúcim partnerom s cieľom 
podporiť jeho operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti fondu InvestEU a prispievajú 
k plneniu jeho cieľov. Riadenie rizík 
súvisiacich so zárukou EÚ by nemalo 
brániť priamemu prístupu 
implementujúcich partnerov k záruke. Keď 
sa záruka EÚ poskytne v rámci zložky 
v zodpovednosti EÚ implementujúcim 
partnerom, títo by mali byť plne 
zodpovední za celý investičný proces 
a náležitú starostlivosť súvisiacu 
s operáciami financovania alebo 
investičnými operáciami. Fond InvestEU 
by mal podporovať projekty, ktoré majú 
zvyčajne vyšší rizikový profil ako projekty 
bežne podporované implementujúcimi 
partnermi a ktoré by iné verejné či 
súkromné zdroje nemohli realizovať 
v období, počas ktorého by sa mohla 
využiť záruka EÚ, alebo by ich nemohli 
realizovať v rovnakom rozsahu bez 
podpory z Fondu InvestEU. Osobitné 
podmienky sa však môžu uplatňovať na 
kritérium doplnkovosti v súvislosti 
s operáciami financovania a investičnými 
operáciami v rámci segmentu 
strategických európskych investícií, ktorý 
vyplýva z jeho cieľa.

(40) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 
InvestEU, by mala nepriamo 
implementovať Komisia v súčinnosti 
s implementujúcimi partnermi s dosahom 
na finančných sprostredkovateľov a podľa 
okolností konečných prijímateľov. Výber 
implementujúcich partnerov by mal byť 
transparentný a neovplyvnený konfliktom 
záujmov. Komisia by mala uzavrieť 
dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje 
využiť záruku z Fondu InvestEU, s každým 
implementujúcim partnerom s cieľom 
podporiť jeho operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti fondu InvestEU a prispievajú 
k plneniu jeho cieľov. Riadenie rizík 
súvisiacich so zárukou EÚ by nemalo 
brániť priamemu prístupu 
implementujúcich partnerov k záruke. Keď 
sa záruka EÚ poskytne v rámci zložky 
v zodpovednosti EÚ implementujúcim 
partnerom, títo by mali byť plne 
zodpovední za celý investičný proces 
a náležitú starostlivosť súvisiacu 
s operáciami financovania alebo 
investičnými operáciami. Fond InvestEU 
by mal podporovať projekty, ktoré majú 
zvyčajne vyšší rizikový profil ako projekty 
bežne podporované implementujúcimi 
partnermi a ktoré by iné verejné či 
súkromné zdroje nemohli realizovať 
v období, počas ktorého by sa mohla 
využiť záruka EÚ, alebo by ich nemohli 
realizovať v rovnakom rozsahu bez 
podpory z Fondu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219



PE657.232v01-00 184/375 AM\1212517SK.docx

SK

Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 
záruky EÚ, zabezpečujúc pritom politickú 
nezávislosť investičných rozhodnutí. Táto 
riadiaca štruktúra by mala pozostávať 
z poradnej rady, riadiacej rady a plne 
nezávislého investičného výboru. V rámci 
celkového zloženia riadiacej štruktúry by 
sa malo vynaložiť úsilie o dosiahnutie 
rodovej rovnováhy. Riadiaca štruktúra by 
nemala zasahovať do rozhodovania 
skupiny EIB alebo iných implementujúcich 
partnerov ani ho narúšať, ani by nemala 
nahrádzať ich príslušné riadiace orgány.

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 
záruky EÚ, zabezpečujúc pritom politickú 
nezávislosť investičných rozhodnutí. Táto 
riadiaca štruktúra by mala pozostávať 
z poradnej rady, riadiacej rady a plne 
nezávislého investičného výboru. V rámci 
celkového zloženia riadiacej štruktúry by 
sa mala dosiahnuť rodová rovnováha 
s podielom menej zastúpeného pohlavia 
aspoň 40 %. Riadiaca štruktúra ani žiadny 
z výborov by nemali zasahovať do 
rozhodovania skupiny EIB alebo iných 
implementujúcich partnerov ani ho 
narúšať, ani by nemali nahrádzať ich 
príslušné riadiace orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 
záruky EÚ, zabezpečujúc pritom politickú 
nezávislosť investičných rozhodnutí. Táto 
riadiaca štruktúra by mala pozostávať 
z poradnej rady, riadiacej rady a plne 

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 
záruky EÚ, zabezpečujúc pritom politickú 
nezávislosť investičných rozhodnutí. Táto 
riadiaca štruktúra by mala pozostávať 
z poradnej rady, riadiacej rady a plne 
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nezávislého investičného výboru. V rámci 
celkového zloženia riadiacej štruktúry by 
sa malo vynaložiť úsilie o dosiahnutie 
rodovej rovnováhy. Riadiaca štruktúra by 
nemala zasahovať do rozhodovania 
skupiny EIB alebo iných implementujúcich 
partnerov ani ho narúšať, ani by nemala 
nahrádzať ich príslušné riadiace orgány.

nezávislého investičného výboru. Riadiaca 
štruktúra by nemala zasahovať do 
rozhodovania skupiny EIB alebo iných 
implementujúcich partnerov ani ho 
narúšať, ani by nemala nahrádzať ich 
príslušné riadiace orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Mala by sa vytvoriť poradná rada 
zložená zo zástupcov implementujúcich 
partnerov, zástupcov členských štátov, 
jedného experta menovaného Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom 
a jedného experta menovaného Výborom 
regiónov s cieľom umožniť výmenu 
informácií a názorov o prijímaní 
finančných produktov zavedených v rámci 
Fondu InvestEU, ako aj diskusiu 
o meniacich sa potrebách a nových 
produktoch, okrem iného aj o špecifických 
teritoriálnych trhových nedostatkoch.

(42) Mala by sa vytvoriť poradná rada 
zložená zo zástupcov implementujúcich 
partnerov, zástupcov členských štátov, 
jedného experta menovaného Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom 
a jedného experta menovaného Výborom 
regiónov s cieľom umožniť výmenu 
informácií a názorov o prijímaní 
finančných produktov zavedených v rámci 
Fondu InvestEU, ako aj diskusiu 
o meniacich sa potrebách a nových 
produktoch, okrem iného aj o špecifických 
teritoriálnych trhových nedostatkoch. Do 
poradnej rady sa môže vymenovať – bez 
hlasovacieho práva – aj zástupca 
odborových zväzov. Vymenuje ho 
Európska komisia na návrh európskeho 
sociálneho partnera, ktorý zastupuje 
zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Mala by sa vytvoriť poradná rada 
zložená zo zástupcov implementujúcich 
partnerov, zástupcov členských štátov, 
jedného experta menovaného Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom 
a jedného experta menovaného Výborom 
regiónov s cieľom umožniť výmenu 
informácií a názorov o prijímaní 
finančných produktov zavedených v rámci 
Fondu InvestEU, ako aj diskusiu 
o meniacich sa potrebách a nových 
produktoch, okrem iného aj o špecifických 
teritoriálnych trhových nedostatkoch.

(42) Mala by sa vytvoriť poradná rada 
zložená zo zástupcov implementujúcich 
partnerov, zástupcov členských štátov, 
jedného experta menovaného Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom 
a jedného experta menovaného Výborom 
regiónov s cieľom umožniť výmenu 
informácií a názorov o prijímaní 
finančných produktov zavedených v rámci 
Fondu InvestEU, ako aj diskusiu 
o meniacich sa potrebách a nových 
produktoch, okrem iného aj o špecifických 
teritoriálnych trhových nedostatkoch. 
Komisia môže na návrh európskeho 
sociálneho partnera, ktorý zastupuje 
zamestnancov, vymenovať do poradnej 
rady zástupcu odborových zväzov bez 
hlasovacieho práva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Riadiaca rada zložená zo zástupcov 
Komisie, zástupcov implementujúcich 
partnerov a jedného experta bez 
hlasovacieho práva menovaného 
Európskym parlamentom by mala pre Fond 
InvestEU stanoviť strategické a operačné 
usmernenia.

(44) Riadiaca rada s vyváženým 
zastúpením žien a mužov zložená zo 
zástupcov Komisie, zástupcov 
implementujúcich partnerov a jedného 
experta bez hlasovacieho práva 
vymenovaného Európskym parlamentom 
by mala pre Fond InvestEU stanoviť 
strategické a operačné usmernenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú 
operácie financovania a investičné 
operácie, ktoré predložili implementujúci 
partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi 
predpismi a politikami Únie. Rozhodnutia 
o operáciách financovania a investičných 
operáciách by mal v konečnom dôsledku 
prijímať implementujúci partner.

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú 
operácie financovania a investičné 
operácie, ktoré predložili implementujúci 
partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi 
predpismi a politikami Únie a či sú 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
stanovenou v nariadení o taxonómii. 
Rozhodnutia o operáciách financovania 
a investičných operáciách by mal 
v konečnom dôsledku prijímať 
implementujúci partner.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú 
operácie financovania a investičné 
operácie, ktoré predložili implementujúci 
partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi 
predpismi a politikami Únie. Rozhodnutia 
o operáciách financovania a investičných 
operáciách by mal v konečnom dôsledku 
prijímať implementujúci partner.

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú 
operácie financovania a investičné 
operácie, ktoré predložili implementujúci 
partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi 
predpismi a politikami Únie, najmä so 
zásadou „výrazne nenarušiť“ stanovenou 
v nariadení o taxonómii EÚ. Rozhodnutia 
o operáciách financovania a investičných 
operáciách by mal v konečnom dôsledku 
prijímať implementujúci partner.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Investičný výbor zložený 
z nezávislých expertov by mal prijímať 
konečné rozhodnutia o tom, či operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť 
využiť záruku EÚ, a v súvislosti 
s projektmi by tak mal poskytovať externú 
expertízu pri posudzovaní investícií. 
Investičný výbor by mal pôsobiť v rôznych 
zloženiach, aby boli pokryté rôzne oblasti 
politiky a hospodárske odvetvia.

(46) Investičný výbor zložený 
z nezávislých expertov by mal prijímať 
konečné rozhodnutia o tom, či operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
spĺňajú kritériá oprávnenosti, najmä súlad 
so zásadou „výrazne nenarušiť“, budú 
môcť využiť záruku EÚ, a v súvislosti 
s projektmi by tak mal poskytovať externú 
expertízu pri posudzovaní investícií. 
Investičný výbor by mal pôsobiť v rôznych 
zloženiach, aby boli pokryté rôzne oblasti 
politiky a hospodárske odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Investičný výbor by mal byť od 
svojho zriadenia poverený aj 
zodpovednosťou za poskytovanie záruky 
EÚ na operácie financovania a investičné 
operácie podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 
s cieľom vyhnúť sa tomu, aby návrhy na 
využívanie záruky EÚ posudzovali 
paralelné podobné štruktúry.

(47) Investičný výbor by mal byť od 
svojho zriadenia poverený aj 
zodpovednosťou za poskytovanie záruky 
EÚ na operácie financovania a investičné 
operácie podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 
s cieľom vyhnúť sa tomu, aby návrhy na 
využívanie záruky EÚ posudzovali 
paralelné podobné štruktúry, a to po 
primeraných konzultáciách so všetkými 
zainteresovanými stranami a s plnou 
transparentnosťou a zodpovednosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Investičný výbor by mal byť od 
svojho zriadenia poverený aj 
zodpovednosťou za poskytovanie záruky 
EÚ na operácie financovania a investičné 
operácie podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 
s cieľom vyhnúť sa tomu, aby návrhy na 
využívanie záruky EÚ posudzovali 
paralelné podobné štruktúry.

(47) Investičný výbor by mal byť od 
svojho zriadenia poverený aj 
zodpovednosťou za poskytovanie záruky 
EÚ na operácie financovania a investičné 
operácie podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 
s cieľom vyhnúť sa tomu, aby návrhy na 
využívanie záruky EÚ posudzovali 
paralelné podobné štruktúry, a mal by sa 
radiť s odborníkmi z organizácií 
pôsobiacich v oblasti klímy, životného 
prostredia a s organizáciami občianskej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Pri výbere implementujúcich 
partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 
zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 
schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 
a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 
zabezpečila primerané geografické 
pokrytie a diverzifikáciu, prilákala 
súkromných investorov a zaistila 
dostatočnú diverzifikáciu rizík i riešenia 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií. Vzhľadom na svoju úlohu podľa 
zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 
členských štátoch a na skúsenosti 
s existujúcimi finančnými nástrojmi a EFSI 
by skupina EIB mala zostať 

(49) Pri výbere implementujúcich 
partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 
zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 
schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 
a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 
zabezpečila primerané geografické 
pokrytie, vyvážené zastúpenie mužov 
a žien a diverzifikáciu, prilákala 
súkromných investorov a zaistila 
dostatočnú diverzifikáciu rizík i riešenia 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií. Vzhľadom na svoju úlohu podľa 
zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 
členských štátoch a na skúsenosti 
s existujúcimi finančnými nástrojmi a EFSI 
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privilegovaným implementujúcim 
partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 
v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 
by doplnkovú škálu finančných produktov 
mali byť schopné ponúknuť národné 
podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 
skúsenosti a schopnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni by mohli byť 
prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu 
verejných finančných prostriedkov na 
celom území Únie, pričom takéto podporné 
banky alebo inštitúcie by taktiež mali byť 
schopné zabezpečiť spravodlivé 
geografické vyváženie projektov. Program 
InvestEU by sa mal vykonávať tak, aby sa 
podporovali rovnaké podmienky pre 
menšie a mladšie podporné banky 
a inštitúcie. Okrem toho by možnosť stať 
sa implementujúcimi partnermi mali mať aj 
iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to 
najmä v prípade, keď ponúkajú 
komparatívnu výhodu, pokiaľ ide 
o špecifické odborné znalosti a skúsenosti 
v určitých členských štátoch, a ak má 
väčšina ich akcií vlastníkov z Únie. 
Implementujúcimi partnermi by mali mať 
možnosť stať sa aj ďalšie subjekty, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách.

by skupina EIB mala zostať 
privilegovaným implementujúcim 
partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 
v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 
by doplnkovú škálu finančných produktov 
mali byť schopné ponúknuť národné 
podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 
skúsenosti a schopnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni by mohli byť 
prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu 
verejných finančných prostriedkov na 
celom území Únie, pričom takéto podporné 
banky alebo inštitúcie by taktiež mali byť 
schopné zabezpečiť spravodlivé 
geografické vyváženie projektov. Program 
InvestEU by sa mal vykonávať tak, aby sa 
podporovali rovnaké podmienky pre 
menšie a mladšie podporné banky 
a inštitúcie. Okrem toho by možnosť stať 
sa implementujúcimi partnermi mali mať aj 
iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to 
najmä v prípade, keď ponúkajú 
komparatívnu výhodu, pokiaľ ide 
o špecifické odborné znalosti a skúsenosti 
v určitých členských štátoch, a ak má 
väčšina ich akcií vlastníkov z Únie. 
Implementujúcimi partnermi by mali mať 
možnosť stať sa aj ďalšie subjekty, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Fond InvestEU by mal v prípade 
potreby umožniť bezproblémové 
a efektívne kombinovanie grantov alebo 
finančných nástrojov, alebo grantov aj 
finančných nástrojov, financovaných 
z rozpočtu Únie alebo z iných fondov, 

vypúšťa sa
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napríklad z Fondu na inováciu systému 
EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) so 
zárukou EÚ vtedy, keď je to potrebné na 
čo najlepšie posilnenie investícií s cieľom 
riešiť konkrétne zlyhania trhu alebo 
suboptimálne investičné situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív, 
ktoré sú uskutočňované skupinou EIB 
alebo inými poradenskými partnermi, alebo 
sú uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 
a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív, 
ktoré sú uskutočňované skupinou EIB 
alebo inými poradenskými partnermi, alebo 
sú uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 
a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 
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vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov.

vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov. Poradenské centrum InvestEU 
by malo zabezpečiť svoj vplyv 
a efektívnosť, pričom zohľadní a uplatní 
odporúčania a poučenia predložené 
v osobitnej správe Dvora audítorov 
o Európskom centre investičného 
poradenstva34a.

_________________ _________________
34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).
34a Európsky dvor audítorov, osobitná 
správa 12/2020: Európske centrum 
investičného poradenstva: zriadené na 
podporu investícií v EÚ, jeho vplyv však 
zostáva obmedzený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív, 
ktoré sú uskutočňované skupinou EIB 
alebo inými poradenskými partnermi, alebo 
sú uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív 
a projektových škôl na miestnej úrovni, 
v ktorých sa budú združovať inovátori, 
predkladatelia projektov a subjekty 
zabezpečujúce financovanie, ktoré sú 
uskutočňované skupinou EIB alebo inými 
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s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 
a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 
vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov.

poradenskými partnermi, alebo sú 
uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
klimatickej neutrality, zelenej dohody 
a hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 
a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 
vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov.

_________________ _________________
34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív, 
ktoré sú uskutočňované skupinou EIB 
alebo inými poradenskými partnermi, alebo 
sú uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 
a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 
vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov.

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív, 
ktoré sú uskutočňované skupinou EIB 
alebo inými poradenskými partnermi, alebo 
sú uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely 
vrátane možnosti uprednostniť alokáciu 
svojej technickej podpory a pomoci pre 
menej rozvinuté regióny.  Poradenské 
centrum InvestEU by malo venovať 
osobitnú pozornosť spájaniu malých 
projektov do väčších portfólií. Komisia, 
skupina EIB a ďalší poradenskí partneri by 
mali úzko spolupracovať s cieľom 
zabezpečiť efektívnosť, synergie a účinné 
geografické pokrytie podpory v celej Únii, 
a to pri zohľadnení odborných znalostí 
a kapacít miestnych implementujúcich 
partnerov, ako aj Európskeho centra 
investičného poradenstva zriadeného podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/101734. Okrem toho by 
Poradenské centrum InvestEU malo 
poskytovať ústredné prístupové miesto pre 
pomoc pri vypracúvaní projektov, ktorá sa 
v rámci Poradenského centra InvestEU 
poskytuje verejným orgánom 
a predkladateľom projektov.

_________________ _________________
34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Aby poradné služby mali široký 
geografický dosah v celej Únii a aby sa 
úspešne mobilizovalo miestne povedomie 
o Fonde InvestEU, malo by sa všade tam, 
kde je to potrebné, zabezpečiť miestne 
zastúpenie poradenského centra InvestEU 
na účely poskytovania konkrétnej, 
proaktívnej a individualizovanej pomoci na 
mieste, zohľadňujúc pritom existujúce 
systémy podpory a prítomnosť miestnych 
partnerov. V záujme uľahčenia poradenskej 
podpory na miestnej úrovni a zabezpečenia 
efektívnosti, synergií a účinného 
geografického pokrytia podpory v celej 
Únii by Poradenské centrum InvestEU 
malo spolupracovať s národnými 
podpornými bankami alebo inštitúciami 
a malo by zároveň využívať ich odborné 
znalosti a čerpať z nich.

(57) Aby poradné služby mali široký 
geografický dosah v celej Únii a aby sa 
úspešne mobilizovalo miestne povedomie 
o Fonde InvestEU, malo by sa všade tam, 
kde je to potrebné, zabezpečiť miestne 
zastúpenie poradenského centra InvestEU 
na účely poskytovania konkrétnej, 
proaktívnej a individualizovanej pomoci na 
mieste, zohľadňujúc pritom existujúce 
systémy podpory a prítomnosť miestnych 
partnerov. V záujme uľahčenia poradenskej 
podpory na miestnej úrovni a zabezpečenia 
efektívnosti, synergií a účinného 
geografického pokrytia podpory v celej 
Únii by Poradenské centrum InvestEU 
malo spolupracovať s národnými 
podpornými bankami alebo inštitúciami 
a malo by zároveň využívať ich odborné 
znalosti, čerpať z nich a vytvárať na 
miestnej a regionálnej úrovni projektové 
školy, v ktorých sa budú združovať 
inovátori, predkladatelia projektov 
a subjekty zabezpečujúce financovanie, 
s cieľom pomôcť zabezpečiť oprávnenosť 
projektov na financovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59



PE657.232v01-00 196/375 AM\1212517SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci mikropodnikom, 
malým a stredným podnikom, najmä tým, 
ktoré vytvárajú nehmotné aktíva, ako sú 
spoločnosti z kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu, pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu, a mala by zhŕňať technickú 
podporu. Osobitný dôraz by sa mal klásť 
na zníženie administratívnej záťaže, 
najmä pre MSP. Cieľom poradenskej 
podpory je tiež vytvoriť podmienky na 
zvýšenie prípadného počtu oprávnených 
príjemcov vo vznikajúcich trhových 
segmentoch, a to najmä v situácii, keď sa 
v dôsledku malého rozsahu jednotlivých 
projektov značne zvyšujú transakčné 
náklady na úrovni projektu, napríklad 
pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií 
– vrátane dobročinných organizácií – 
a o kultúrny a kreatívny priemysel. 
Podpora pri budovaní kapacít by mala byť 
doplnková a dodatočná k akciám 
vykonávaným v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa vzťahujú na špecifickú 
oblasť politiky. Úsilie by sa malo 
vynaložiť aj na podporu budovania kapacít 
potenciálnych predkladateľov projektov, 
najmä miestnych organizácií a orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je (59) V kontexte Fondu InvestEU je 
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potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam a ďalším aktérom vrátane 
komunít a miestnych orgánov pri 
získavaní prístupu k financovaniu 
a využívaní ich plného potenciálu, najmä 
v oblasti energetickej efektívnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov. 
Cieľom poradenskej podpory je tiež 
vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je (59) V kontexte Fondu InvestEU je 



AM\1212517SK.docx 199/375 PE657.232v01-00

SK

potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov. Nedostatočné financovanie 
inovačných projektov a podnikov 
vedených ženami by sa malo riešiť najmä 
preskúmaním kritérií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
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sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu, a mala by zahŕňať technickú 
pomoc, najmä pre členské štáty so slabými 
finančnými ekosystémami. Cieľom 
poradenskej podpory je tiež vytvoriť 
podmienky na zvýšenie prípadného počtu 
oprávnených príjemcov vo vznikajúcich 
trhových segmentoch, a to najmä v situácii, 
keď sa v dôsledku malého rozsahu 
jednotlivých projektov značne zvyšujú 
transakčné náklady na úrovni projektu, 
napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
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trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
k financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu. Cieľom poradenskej podpory je 
tiež vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci MSP pri 
získavaní prístupu k financovaniu 
a využívaní ich plného potenciálu. Cieľom 
poradenskej podpory je tiež vytvoriť 
podmienky na zvýšenie prípadného počtu 
oprávnených príjemcov vo vznikajúcich 
trhových segmentoch, a to najmä v situácii, 
keď sa v dôsledku malého alebo stredného 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) V záujme zviditeľnenia 
investičných projektov, ktoré hľadajú 
možnosti financovania, by sa mal vytvoriť 
Portál InvestEU, ktorý by predstavoval 
ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú 
databázu projektov, pričom by sa 
v zvýšenej miere sústreďoval na 
informovanie implementujúcich partnerov 
o pripravovaných investičných projektoch 

(60) V záujme zviditeľnenia 
investičných projektov, ktoré hľadajú 
možnosti financovania, by sa mal vytvoriť 
Portál InvestEU, ktorý by predstavoval 
ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú 
databázu projektov a verejný register 
údajov EÚ o udržateľnosti, pričom by sa 
v zvýšenej miere sústreďoval na 
informovanie implementujúcich partnerov 
o pripravovaných investičných projektoch 
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zlučiteľných s právom a politikami Únie. zlučiteľných s právom a politikami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, 
EURI].

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a mali by európskym občanom 
zabezpečovať dlhodobé environmentálne 
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s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

a sociálne výhody, ako sú kvalitné 
dlhodobé pracovné miesta a verejná 
infraštruktúra, a to aj prostredníctvom 
podpory udržateľnej digitálnej 
transformácie podnikov. Takéto dodatočné 
zdroje by sa mali využiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými 
v nariadení [Nástroj Európskej únie na 
obnovu, EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a v súlade s cieľmi segmentu 
strategických európskych investícií by 
mali podporovať dlhodobý rast, kvalitné 
pracovné miesta a konkurencieschopnosť. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali využiť 
tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu, EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI]. 
Tieto lehoty by sa mali vzťahovať na 
uzatvorenie príslušných dohôd o záruke 
s implementujúcimi partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a posilniť európske 
hospodárstvo v dlhodobom horizonte. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali využiť 
tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu, EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sirpa Pietikäinen



AM\1212517SK.docx 205/375 PE657.232v01-00

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva35 je potrebné 
Program InvestEU hodnotiť na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
osobitných požiadaviek na monitorovanie 
a zároveň predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Ak je to 
vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ 
hodnotenia účinkov Programu InvestEU 
v praxi.

(62) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva35 je potrebné 
Program InvestEU hodnotiť na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
osobitných požiadaviek na monitorovanie 
a zároveň predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali zahŕňať merateľné 
a porovnateľné ukazovatele udržateľnosti 
a jej overovanie ako základ hodnotenia 
účinkov Programu InvestEU na životné 
prostredie v praxi.

_________________ _________________
35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva35 je potrebné 
Program InvestEU hodnotiť na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
osobitných požiadaviek na monitorovanie 
a zároveň predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Ak je to 
vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ 
hodnotenia účinkov Programu InvestEU 
v praxi.

(62) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva35 je potrebné 
Program InvestEU hodnotiť na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
osobitných požiadaviek na monitorovanie 
a zároveň predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Ak je to 
vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať 
merateľné ukazovatele vrátane 
ukazovateľov udržateľnosti ako základ 
hodnotenia účinkov Programu InvestEU 
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v praxi.

_________________ _________________
35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) Na sledovanie pokroku v plnení 
cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý 
monitorovací rámec, ktorý je založený na 
ukazovateľoch výstupov, výsledkov 
a vplyvov. S cieľom zabezpečiť 
vyvodzovanie zodpovednosti voči 
občanom Európskej únie by Komisia mala 
Európskemu parlamentu a Rade podávať 
výročné správy o pokroku, vplyve 
a operáciách v rámci Programu InvestEU.

(63) Na sledovanie pokroku v plnení 
cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý 
monitorovací rámec, ktorý je založený na 
ukazovateľoch výstupov, výsledkov 
a vplyvov. S cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a vyvodzovanie 
zodpovednosti voči občanom Európskej 
únie by Komisia mala Európskemu 
parlamentu a Rade podávať výročné správy 
o pokroku, sociálnom, hospodárskom 
a environmentálnom vplyve a operáciách 
v rámci Programu InvestEU. V prípade 
potreby by sa k týmto výročným správam 
mali pripojiť legislatívne návrhy na 
zmenu tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(64) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou v súlade 

(64) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou v súlade 
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s článkom 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
finančných aktérov. Pravidlá prijaté na 
základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj 
ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže dodržiavanie 
zásady právneho štátu je základným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania 
z prostriedkov EÚ.

s článkom 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ). Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien, nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
finančných aktérov. Finančné záujmy 
Únie sa musia chrániť v súlade so 
všeobecnými zásadami zakotvenými 
v zmluvách Únie, a to najmä s hodnotami 
uvedenými v článku 2 ZEÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia textu so závermi Európskej rady z 21. júla 2020.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zúčastňovať na 
programoch Únie v rámci spolupráce 
založenej na Dohode o Európskom 
hospodárskom priestore, v ktorej sa 
stanovuje implementácia programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. 
Tretie krajiny sa môžu zúčastňovať aj na 
základe iných právnych nástrojov. Toto 
nariadenie by malo zahŕňať osobitné 
ustanovenie, ktorým sa udelia nevyhnutné 
práva a prístup pre zodpovedného 

(67) Tretie krajiny, ktoré sú členmi 
Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP), sa môžu zúčastňovať na 
programoch Únie v rámci spolupráce 
založenej na Dohode o Európskom 
hospodárskom priestore, v ktorej sa 
stanovuje implementácia programov 
rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Toto 
nariadenie by malo zahŕňať osobitné 
ustanovenie, ktorým sa udelia nevyhnutné 
práva a prístup pre zodpovedného 
povoľujúceho úradníka, úrad OLAF, ako aj 
Európsky dvor audítorov, aby mohli 
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povoľujúceho úradníka, úrad OLAF, ako aj 
Európsky dvor audítorov, aby mohli 
v plnej miere vykonávať svoje príslušné 
právomoci.

v plnej miere vykonávať svoje príslušné 
právomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „záruka EÚ“ je celková rozpočtová 
záruka, ktorá je neodvolateľná, 
bezpodmienečná a na požiadanie 
poskytovaná z rozpočtu Únie, v rámci 
ktorej rozpočtové záruky podľa článku 219 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách nadobúdajú účinnosť 
nadobudnutím platnosti jednotlivých dohôd 
o záruke s implementujúcimi partnermi;

2. „záruka EÚ“ je rozpočtová záruka 
poskytovaná z rozpočtu Únie, v rámci 
ktorej rozpočtové záruky podľa článku 219 
ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách nadobúdajú účinnosť 
nadobudnutím platnosti jednotlivých dohôd 
o záruke s implementujúcimi partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „operácia kombinovaného 
financovania“ je operácia podporovaná 
z rozpočtu Únie, ktorá kombinuje 
nesplatné formy podpory, splatné formy 
podpory, alebo nesplatné aj splatné formy, 
z rozpočtu Únie so splatnými formami 
podpory od rozvojových alebo iných 
verejných finančných inštitúcií, alebo od 
komerčných finančných inštitúcií 
a investorov; programy Únie financované 

5. „operácia kombinovaného 
financovania“ je operácia podporovaná 
z rozpočtu Únie, ktorá kombinuje 
nesplatné formy podpory, splatné formy 
podpory, alebo nesplatné aj splatné formy, 
z rozpočtu Únie so splatnými formami 
podpory od rozvojových alebo iných 
verejných finančných inštitúcií, alebo od 
komerčných finančných inštitúcií 
a investorov;
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z iných zdrojov než z rozpočtu Únie, ako 
napríklad z inovačného fondu systému 
EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), 
možno na účely tohto vymedzenia 
považovať za programy Únie financované 
z rozpočtu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „dohoda o príspevku“ je právny 
nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia 
a jeden alebo viac členských štátov 
stanovujú podmienky záruky EÚ v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov, 
ako sa uvádza v článku 9;

9. „dohoda o príspevku“ je právny 
nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia 
a jeden alebo viac členských štátov 
stanovujú podmienky záruky EÚ v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov 
a v rámci národného plánu 
transformácie, ktorý zabezpečuje, že 
investície budú v súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a inými cieľmi v oblasti životného 
prostredia a budú významne prispievať 
k ich plneniu v súlade s taxonómiou EÚ 
a so zásadou „výrazne nenarušiť“, ako sa 
uvádza v článku 9;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. „zásada výrazne nenarušiť“ 
znamená nespôsobovanie významnej 
škody z hľadiska cieľov v oblasti 



PE657.232v01-00 210/375 AM\1212517SK.docx

SK

životného prostredia podľa vymedzenia 
v článku 17 nariadenia o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „dôležitý projekt spoločného 
európskeho záujmu“ je projekt, ktorý spĺňa 
všetky kritériá stanovené v oznámení 
Komisie o kritériách pre analýzu 
zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu 
vykonávania dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu 
s vnútorným trhom (Ú. v. EÚ C 188, 
20.6.2014, s. 4) alebo akúkoľvek následnú 
revíziu;

15. „dôležitý projekt spoločného 
európskeho záujmu“ je projekt, ktorý spĺňa 
všetky kritériá stanovené v oznámení 
Komisie o kritériách pre analýzu 
zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu 
vykonávania dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu 
s vnútorným trhom (Ú. v. EÚ C 188, 
20.6.2014, s. 4) alebo akúkoľvek následnú 
revíziu v súlade s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia s osobitným 
zreteľom na nariadenie o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií 
a väčšiu transparentnosť pri ich 
vykonávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21. „investičné usmernenia“ sú 
usmernenia stanovené delegovaným aktom 
uvedeným v článku 7 ods. 7;

21. „investičné usmernenia“ sú 
usmernenia stanovené delegovaným aktom 
uvedeným v článku 7 ods. 7 a uvádza sa 
v nich, ako zabezpečiť súlad s cieľmi 
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v oblasti klímy a inými cieľmi v oblasti 
životného prostredia a významne prispieť 
k ich dosiahnutiu v súlade so zásadou 
taxonómie EÚ a zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24a. „odolnosť“ znamená schopnosť 
čeliť spoločenským, hospodárskym 
a ekologickým otrasom a pretrvávajúcim 
štrukturálnym zmenám udržateľným 
spôsobom s cieľom zachovať blahobyt 
spoločnosti bez toho, aby sa ohrozilo 
dedičstvo pre budúce generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28a. „ciele Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia“ sú ciele Únie 
v oblasti klímy stanovené v nariadení 
(EÚ) 2020/... [európsky právny predpis 
v oblasti klímy] a ciele Únie v oblasti 
životného prostredia stanovené 
v najnovšom dostupnom 
environmentálnom akčnom programe.



PE657.232v01-00 212/375 AM\1212517SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28a. „spoločnosti“ sú na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
spoločnosti, projektové spoločnosti, 
verejno-súkromné partnerstvá a iné 
právne štruktúry.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Programu 
InvestEU je podporiť ciele politiky Únie 
prostredníctvom operácií financovania 
a investičných operácií, ktoré prispievajú:

1. Všeobecným cieľom Programu 
InvestEU je podporiť ciele politiky Únie 
prostredníctvom operácií financovania 
a investičných operácií, ktoré sú plne 
v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy, 
najmä s európskym právnym predpisom 
v oblasti klímy, cieľom klimatickej 
neutrality, s kritériami stanovenými 
v nariadení o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií 
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a s cieľmi zelenej dohody, ako aj s cieľmi 
v oblasti biodiverzity a ktoré prispievajú:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ku konkurencieschopnosti Únie 
vrátane výskumu, inovácií a digitalizácie;

a) ku konkurencieschopnosti Únie 
vrátane rastu, výskumu, inovácií 
a digitalizácie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy, k zelenej 
transformácii na obehové a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, k dosahovaniu 
strednodobých a dlhodobých cieľov Únie 
v oblasti klímy, energetiky a životného 
prostredia a k vytváraniu kvalitných 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest

b) k spravodlivému, inkluzívnemu 
a udržateľnému rastu a vytváraniu 
kvalitných pracovných miest 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
a odolnosti hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy, 
Európskej zelenej dohody, zásady 
„výrazne nenarušiť“ a Európskeho 
piliera sociálnych práv a k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest vrátane akcií a opatrení, ktoré 
zmierňujú vplyv na pracovnú silu 
a chránia pracovníkov, ktorí sú 
nepriaznivo dotknutí zmenami v oblasti 
výroby;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru;

Or. it

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 268
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho cieľov v oblasti 
životného prostredia a klímy, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov zelenej 
dohody, klimatickej neutrality, cieľov 
udržateľného rozvoja a cieľov Parížskej 
dohody o zmene klímy a k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k udržateľnému rozvoju 
a vytváraniu kvalitných pracovných miest 
v Únii, najmä k dosiahnutiu cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia, 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, vytváraniu 
pracovných miest, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) k sociálnej odolnosti, inkluzívnosti 
a inovatívnosti Únie;

c) k sociálnej spravodlivosti, 
odolnosti, inkluzívnosti, udržateľnosti 
a inovatívnosti Únie so zreteľom na 
Európsky pilier sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) k sociálnej odolnosti, inkluzívnosti 
a inovatívnosti Únie;

c) k sociálnej odolnosti, rovnosti žien 
a mužov na trhu práce, inkluzívnosti 
a inovatívnosti Únie a rodovej rovnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) k sociálnej odolnosti, inkluzívnosti 
a inovatívnosti Únie;

c) k sociálnej odolnosti, inkluzívnosti 
a inovatívnosti Únie so zreteľom na 
Európsky pilier sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) k podpore vedeckého 
a technologického pokroku, kultúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy;

d) k podpore vedeckého 
a technologického pokroku, európskej 
kultúry a vysokokvalitného vzdelávania 
a odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) k integrácii kapitálových trhov 
Únie a posilňovaniu jednotného trhu 
vrátane riešení v oblasti fragmentácie 
kapitálových trhov Únie, diverzifikácie 

e) k integrácii kapitálových trhov 
Únie a posilňovaniu jednotného trhu 
vrátane riešení v oblasti fragmentácie 
kapitálových trhov Únie, diverzifikácie 
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zdrojov financovania podnikov v Únii 
a presadzovania udržateľného 
financovania;

zdrojov financovania podnikov, najmä 
MSP v Únii a presadzovania udržateľného 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) k podpore hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti alebo

f) k podpore hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) k podpore hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti alebo

f) k posilňovaniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
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hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a k jeho 
transformácii na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje najneskôr do roku 2040 
s cieľom zachovať a posilniť jeho 
strategické hodnotové reťazce, ku 
klimatickej a digitálnej transformácii, 
k investíciám do zvýšenia odolnosti 
vymedzeným v prílohe Va (nová) 
a k udržiavaniu a posilňovaniu činností 
strategického významu pre Úniu 
v súvislosti s kritickou infraštruktúrou, 
transformačnými technológiami, 
prevratnými inováciami a vstupmi; ciele 
fondu by sa mali realizovať v rámci 
udržateľného rozvoja a v súlade 
s Aarhuským dohovorom a snahami Únie 
o podporu cieľa udržiavania, ochrany 
a zlepšovania kvality životného prostredia 
a boja proti zmene klímy podľa článku 11 
a článku 191 ods. 1 ZFEÚ; podpora 
poskytovaná z fondu by mala byť v súlade 
so zásadou prvoradosti energetickej 
efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie, a najmä jej MSP, po 
kríze spôsobenej pandémiou COVID-19, 
k presadzovaniu a posilňovaniu 
priemyselných ekosystémov 
a strategických hodnotových reťazcov, 
k zavádzaniu, udržiavaniu a posilňovaniu 
činností strategického významu pre Úniu 
vo vzťahu k surovinám a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
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a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov. významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov, udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov 
a k podpore udržateľnej transformácie 
v súlade s taxonómiou EÚ na základe 
časovo ohraničených a vedecky 
podložených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
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hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

hodnotových reťazcov hmotných aj 
nehmotných aktív a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, či už fyzickou, virtuálnou, 
alebo založenou na duševnom vlastníctve, 
transformačnými technológiami, 
prevratnými inováciami a vstupmi pre 
podniky a spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
vnútroštátnymi a regionálnymi 
opatreniami na obmedzenie pohybu 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, 
presadzovaniu a posilňovaniu jeho 
strategických hodnotových reťazcov 
a k udržiavaniu a posilňovaniu činností 
strategického významu pre Úniu 
v súvislosti s kritickou infraštruktúrou, 
transformačnými technológiami, 
prevratnými inováciami a vstupmi pre 
podniky a spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove g) k udržateľnej a hospodársky 
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hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

motivovanej inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu existujúcich a vytváraniu 
nových strategických hodnotových 
reťazcov a k udržiavaniu a posilňovaniu 
činností strategického významu pre Úniu 
v súvislosti s kritickou infraštruktúrou, 
transformačnými technológiami, 
prevratnými inováciami a vstupmi pre 
podniky a spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program InvestEU má tieto 
špecifické ciele:

2. Program InvestEU má tieto 
špecifické ciele, pri ktorých dosahovaní sa 
venuje náležitá pozornosť zásade rovnosti 
medzi ženami a mužmi a jej 
presadzovaniu:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie súvisiace 
s výskumom, inováciami a digitalizáciou 
vrátane podpory rozširovania inovačných 
spoločností a uvádzania technológií na trh 
v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 

b) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré sú v súlade 
s taxonómiou EÚ a zásadou „výrazne 
nenarušiť“ a ktoré súvisia s výskumom, 
inováciami a digitalizáciou vrátane 
podpory rozširovania inovačných 
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písm. b); spoločností a uvádzania technológií na trh 
v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 
písm. b);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zlepšiť prístup MSP a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu a dostupnosť 
financovania pre MSP a malé spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a zvýšiť 
globálnu konkurencieschopnosť takýchto 
MSP;

c) zlepšiť prístup MSP a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu a dostupnosť 
financovania pre MSP a malé spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a zvýšiť 
globálnu konkurencieschopnosť takýchto 
MSP a malých spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zlepšiť prístup MSP a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu a dostupnosť 
financovania pre MSP a malé spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a zvýšiť 
globálnu konkurencieschopnosť takýchto 
MSP;

c) zlepšiť prístup MSP a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu a dostupnosť 
financovania pre MSP a malé spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a zvýšiť 
ich globálnu konkurencieschopnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zlepšiť prístup MSP a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu a dostupnosť 
financovania pre MSP a malé spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou a zvýšiť 
globálnu konkurencieschopnosť takýchto 
MSP;

c) zlepšiť prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou a zvýšiť ich globálnu 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu Únie a jej 
hospodárstva.

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu a udržateľnosť 
Únie a jej hospodárstva v súlade 
s právnymi predpismi v oblasti energetiky 
a klímy a cieľmi v oblasti energetiky 
a klímy do rokov 2030 a 2050, Európskym 
pilierom sociálnych práv, cieľmi zelenej 
a digitálnej transformácie, technologickej 
autonómie, udržateľného a inkluzívneho 
rastu, hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, vytvárania kvalitných 
pracovných miest, ako aj výskumu 
a inovácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 290
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu Únie a jej 
hospodárstva.

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu Únie a jej 
hospodárstva a zároveň posilňovať 
odolnosť voči hospodárskym otrasom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu Únie a jej 
hospodárstva.

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
odolnosť Únie a jej hospodárstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície súkromných subjektov 
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uskutočnené v rámci partnerstva s 
verejnými správami, aj miestnymi, určené 
na rekvalifikáciu mestských verejných 
priestranstiev a zelene, obnovu miest, ako 
aj na poskytnutie služieb verejného 
záujmu.

Or. it

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podporovať platobnú schopnosť 
spoločností usadených v členských 
štátoch, ktoré pôsobia v Únii a podporujú 
dosahovanie ktoréhokoľvek z cieľov 
uvedených v tomto odseku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 294
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) podporovať vytváranie nových 
pracovných miest.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Hoci EIB uznáva, že Program 
InvestEU sa riadi dopytom, dáva si za 
cieľ:
a) aby v súlade so záväzkami prijatými na 
21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania 
z Programu InvestEU v rámci segmentu 
pre infraštruktúru a inovácie podporovalo 
prvky projektu, ktoré prispievajú 
k opatreniam v oblasti klímy. Do tohto 
výpočtu sa nezahŕňa financovanie 
z Programu InvestEU pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;
b) zabezpečiť, aby sa väčšina 
financovania z Programu InvestEU 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti využívala na podporu 
oprávnených spoločností v členských 
štátoch a odvetví, ktoré sú najviac 
hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;
c) zabezpečiť, aby sa väčšina 
financovania z Programu InvestEU 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti využívala na podporu 
oprávnených spoločností v členských 
štátoch, v ktorých je dostupnosť štátnej 
podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.
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Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 296
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 75 153 850 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 75 153 860 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava potrebná na zosúladenie navrhovanej sumy s údajmi uvedenými v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 75 153 850 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 25 000 000 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 75 153 850 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 80 523 320 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 40 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 75 153 850 000 EUR (v 

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 81 023 320 000 EUR (v 
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bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 75 153 850 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 45 %. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

1. Výška záruky EÚ na účely zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 
ods. 1 písm. a) je 85 423 310 000 EUR (v 
bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 
túto záruku dosahuje 35%. Suma uvedená 
v článku 34 ods. 3 prvom pododseku písm. 
a) sa zohľadňuje aj pri prispievaní k tvorbe 
rezerv vyplývajúcom z tejto miery tvorby 
rezerv.

Or. en

Odôvodnenie

V sume záruky sa zohľadňuje pridanie rozpočtových prostriedkov pre šiesty segment popri 
zvýšeniach navrhovaných spoluspravodajcami s cieľom vyjadriť podporu pre tieto nástroje. 
Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1



PE657.232v01-00 232/375 AM\1212517SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely zložky v zodpovednosti 
členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 
1 písm. b) možno záruku EÚ navýšiť 
o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či 
členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy 
podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] 
číslo]44 a článku [75 ods. 1] nariadenia 
[[o strategických plánoch SPP] číslo]45.

Na účely zložky v zodpovednosti 
členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 
1 písm. b) možno záruku EÚ navýšiť 
o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či 
členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy 
podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] 
číslo]44 a článku [75 ods. 1] nariadenia 
[[o strategických plánoch SPP] číslo]45 
a v súlade s vykonávaním príslušných 
opatrení z plánov podpory obnovy 
a odolnosti v zmysle nariadenia 
[Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti].

_________________
44 [...]
45 [...]

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby finančné prostriedky mohli byť v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti dostupné pre zložky v zodpovednosti členských štátov, je ich potrebné 
naprogramovať v plánoch podpory obnovy a odolnosti členských štátov v súlade s cieľmi 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné príspevky členských štátov 
v rámci zložky v zodpovednosti členských 
štátov vrátane príspevkov vo forme záruk 
a hotovosti alebo akýchkoľvek príspevkov 
do investičných platforiem sa v plnej 
miere odpočítajú od príslušných 
cieľových hodnôt deficitu podľa Paktu 
stability a rastu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na operácie vykonávajúce 
opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[EURI] na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. e) sa alokuje suma 31 153 850 000 
EUR (v bežných cenách) zo sumy 
uvedenej v odseku 1 prvom pododseku.

2. Na operácie vykonávajúce 
opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[EURI] na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. e) sa alokuje suma 31 153 850 000 
EUR (v bežných cenách) zo sumy 
uvedenej v odseku 1 prvom pododseku. 
V tejto sume by sa mali uprednostniť 
iniciatívy prispievajúce k záchrane životov 
v krátkodobom, strednodobom 
a dlhodobom horizonte a aspoň 25 % z nej 
by sa malo vyčleniť na projekty v oblasti 
energetickej efektívnosti a energie 
z obnoviteľných zdrojov s cieľom spustiť 
vlnu obnovy EÚ a iniciatívu solárnych 
striech a podporiť stratégiu v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori, 
ako aj zabezpečiť primeranú podporu pre 
výzvy týkajúce sa digitalizácie a núdzovej 
situácie v oblasti klímy. 

Or. en

Odôvodnenie

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 
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.
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Pozmeňujúci návrh 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na operácie vykonávajúce 
opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[EURI] na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. e) sa alokuje suma 31 153 850 000 
EUR (v bežných cenách) zo sumy 
uvedenej v odseku 1 prvom pododseku.

2. Na operácie vykonávajúce 
opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[EURI] na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. e) sa alokuje suma 10 400 000 000 
EUR (v bežných cenách) zo sumy 
uvedenej v odseku 1 prvom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 41 500 000 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 41 500 000 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku, pričom 
aspoň 25 % z tejto sumy sa vyčlení na 
projekty v oblasti energetickej efektívnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 41 500 000 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 41 500 010 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Úprava potrebná na zosúladenie navrhovanej sumy s údajmi uvedenými v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 41 500 000 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 10 400 000 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až d) sa alokuje suma 2 500 000 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až d) sa alokuje suma 800 000 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia 
môže v prípade potreby upraviť sumy 
uvedené v prílohe I a navýšiť sumu 
uvedenú v prvom pododseku až o 15 % pri 
každom cieli. Komisia o každej takejto 
zmene informuje Európsky parlament 
a Radu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia 
môže v prípade potreby upraviť sumy 
uvedené v prílohe I a navýšiť sumu 
uvedenú v prvom pododseku až o 15 % pri 
každom cieli. Komisia o každej takejto 
zmene informuje Európsky parlament 
a Radu.

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu, pričom 
aspoň 25 % podiel z každého segmentu 
politiky sa vyčlení na projekty v oblasti 
energetickej efektívnosti a energie 
z obnoviteľných zdrojov. Komisia môže 
v prípade potreby upraviť sumy uvedené 
v prílohe I a navýšiť sumu uvedenú 
v prvom pododseku až o 15 % pri každom 
cieli. Komisia o každej takejto zmene 
informuje Európsky parlament a Radu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia 
môže v prípade potreby upraviť sumy 
uvedené v prílohe I a navýšiť sumu 
uvedenú v prvom pododseku až o 15 % pri 
každom cieli. Komisia o každej takejto 
zmene informuje Európsky parlament 
a Radu.

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia 
môže v prípade potreby upraviť sumy 
uvedené v prílohe I a zvýšiť ich až o 15 % 
pri každom cieli. Komisia o každej takejto 
zmene informuje Európsky parlament 
a Radu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Finančné krytie na implementáciu 
opatrení uvedených v kapitolách VI a VII 
je 724 733 000 EUR (v bežných cenách).

3. Finančné krytie na implementáciu 
opatrení uvedených v kapitolách VI a VII 
je 734 733 000 EUR (v bežných cenách).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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4a. Ak sa granty uvedené v článku 3 
ods. 2 písm. a) nariadenia [EURI] 
nevyužijú v plnom rozsahu do 31. 
decembra 2023, časť nevyužitej sumy do 
maximálnej výšky 10 000 000 000 EUR 
(v bežných cenách) sa sprístupní pre Fond 
InvestEU na tvorbu rezerv na záruku EÚ 
na obdobie rokov 2024 – 2027 v súlade 
s článkom X nariadenia [EURI]. Výška 
záruky EÚ uvedená v prvom pododseku 
odseku 1 a rozdelenie záruky EÚ 
stanovené v prílohe I sa zodpovedajúcim 
spôsobom upravia smerom nahor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) členovia Európskeho združenia 
voľného obchodu (EZVO), ktorí sú 
členmi Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP), v súlade s podmienkami 
stanovenými v Dohode o Európskom 
hospodárskom priestore;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pristupujúce krajiny, kandidátske 
krajiny a potenciálne kandidátske krajiny 
v súlade so všeobecnými zásadami 

vypúšťa sa
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a podmienkami ich účasti na programoch 
Únie stanovenými v príslušných 
rámcových dohodách a rozhodnutiach 
Rady pre pridruženie alebo v podobných 
dohodách a v súlade s osobitnými 
podmienkami stanovenými v dohodách 
medzi Úniou a takýmito tretími krajinami;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pristupujúce krajiny, kandidátske 
krajiny a potenciálne kandidátske krajiny 
v súlade so všeobecnými zásadami 
a podmienkami ich účasti na programoch 
Únie stanovenými v príslušných 
rámcových dohodách a rozhodnutiach 
Rady pre pridruženie alebo v podobných 
dohodách a v súlade s osobitnými 
podmienkami stanovenými v dohodách 
medzi Úniou a takýmito tretími krajinami;

b) pristupujúce krajiny v súlade so 
všeobecnými zásadami a podmienkami ich 
účasti na programoch Únie stanovenými 
v príslušných rámcových dohodách 
a rozhodnutiach Rady pre pridruženie 
alebo v podobných dohodách a v súlade 
s osobitnými podmienkami stanovenými 
v dohodách medzi Úniou a takýmito 
tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje 
európska susedská politika, v súlade so 
všeobecnými zásadami a podmienkami 
účasti týchto krajín na programoch Únie 

vypúšťa sa
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stanovenými v príslušných rámcových 
dohodách a rozhodnutiach Rady pre 
pridruženie alebo v podobných dohodách 
a v súlade s osobitnými podmienkami 
stanovenými v dohodách medzi Úniou 
a takýmito tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje 
európska susedská politika, v súlade so 
všeobecnými zásadami a podmienkami 
účasti týchto krajín na programoch Únie 
stanovenými v príslušných rámcových 
dohodách a rozhodnutiach Rady pre 
pridruženie alebo v podobných dohodách 
a v súlade s osobitnými podmienkami 
stanovenými v dohodách medzi Úniou 
a takýmito tretími krajinami;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) tretie krajiny v súlade 
s podmienkami stanovenými v osobitných 
dohodách vzťahujúcich sa na účasť 
týchto tretích krajín na akomkoľvek 
programe Únie, ak sa týmito dohodami:

vypúšťa sa
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i) zabezpečuje spravodlivá rovnováha, 
pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej 
krajiny zúčastňujúcej sa na programoch 
Únie;
ii) stanovujú podmienky účasti na 
programoch Únie vrátane výpočtu 
finančných príspevkov na jednotlivé 
programy a ich administratívne náklady. 
Tieto príspevky predstavujú vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 druhou vetou nariadenia 
o rozpočtových pravidlách;
iii) neudeľuje tretej krajine rozhodovacia 
právomoc v súvislosti s programom Únie;
iv) zaručujú práva Únie na zabezpečenie 
správneho finančného riadenia a na 
ochranu jej finančných záujmov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) tretie krajiny v súlade 
s podmienkami stanovenými v osobitných 
dohodách vzťahujúcich sa na účasť 
týchto tretích krajín na akomkoľvek 
programe Únie, ak sa týmito dohodami:

vypúšťa sa

i) zabezpečuje spravodlivá rovnováha, 
pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej 
krajiny zúčastňujúcej sa na programoch 
Únie;
ii) stanovujú podmienky účasti na 
programoch Únie vrátane výpočtu 
finančných príspevkov na jednotlivé 
programy a ich administratívne náklady. 
Tieto príspevky predstavujú vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 druhou vetou nariadenia 
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o rozpočtových pravidlách;
iii) neudeľuje tretej krajine rozhodovacia 
právomoc v súvislosti s programom Únie;
iv) zaručujú práva Únie na zabezpečenie 
správneho finančného riadenia a na 
ochranu jej finančných záujmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d – bod iv a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iva) zaručujú podmienky reciprocity a 
ochranu strategických aktív členských 
štátov Únie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 322
Ondřej Kovařík

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na zložku Fondu InvestEU 
v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 
ods. 1 písm. a) a na každý segment 
politiky uvedený v článku 7 ods. 1 môžu 
na účely podieľania sa na určitých 
finančných produktoch podľa článku 218 
ods. 2 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a v súlade s podmienkami 
stanovenými v Dohode o Európskom 
hospodárskom priestore prijímať 
príspevky členovia Európskeho združenia 
voľného obchodu (EZVO), ktorí sú 
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členmi Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky a musia spĺňať 
kritériá oprávnenosti stanovené 
v pravidlách programu Únie, v rámci 
ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory;

a) cieľmi politiky a musia vyhovovať 
zásade „výrazne nenarušiť“ a spĺňať 
kritériá oprávnenosti stanovené 
v pravidlách programu Únie, v rámci 
ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Fond InvestEU pôsobí 
v nasledujúcich piatich segmentoch 
politiky, ktoré v rámci svojho špecifického 
rozsahu pôsobnosti riešia zlyhania trhu 
alebo suboptimálne investičné situácie:

1. Fond InvestEU pôsobí 
v nasledujúcich šiestich segmentoch 
politiky, ktoré v rámci svojho špecifického 
rozsahu pôsobnosti riešia zlyhania trhu 
alebo suboptimálne investičné situácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, využívania odpadu 
a nakladania s ním v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a obehovým 
hospodárstvom, prírodného prostredia 
a inej environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
infraštruktúry uľahčujúcej presun na iné 
druhy dopravy bezpečnosti cestnej 
premávky – a to aj v súlade s cieľom Únie 
eliminovať do roku 2050 smrteľné 
dopravné nehody a vážne zranenia, obnovy 
a údržby železničnej a cestnej 
infraštruktúry, rozširovania železničnej 
dopravy vrátane nočných vlakových 
spojov, infraštruktúry verejnej dopravy, 
energetiky, najmä energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, udržateľného 
cestovného ruchu, zariadení a vybavenia, 
mobilných aktív a do zavádzania 
inovačných technológií, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti, 
ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti, sú v súlade s cieľmi 
uvedenými v Európskej zelenej dohode 
a zvyšujú odolnosť systému 
zabezpečovania kritickej zdravotnej 
starostlivosti, verejného zdravia a civilnej 
ochrany, najmä pokiaľ ide o výrobu 
a skladovanie liekov, podporu udržateľnej 
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a etickej výroby, obstarávania, riadenia 
a udeľovania nevýhradných licencií 
v súvislosti s výrobkami relevantnými 
v čase krízy, ako sú zdravotnícke potreby 
a pomôcky a ochranné prostriedky, 
s ohľadom na ich cenovú dostupnosť 
popri iných nástrojoch Únie;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 

a) segment politiky týkajúci sa 
infraštruktúry, ktorý zahŕňa investície 
napríklad do oblastí dopravy vrátane 
multimodálnej dopravy, bezpečnosti 
cestnej premávky – a to aj v súlade 
s cieľom Únie eliminovať do roku 2050 
smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy, zabezpečenia a údržby 
železničnej a cestnej infraštruktúry, 
energetiky, najmä energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov a 
obnovy miest zameraných na úspory 
energie a integrácie budov do prepojených 
energetických, skladovacích, digitálnych 
a dopravných systémov, zlepšenia úrovní 
prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti 
a digitálneho prístupu, a to aj vo 
vidieckych, v horských a v súčasnosti 
vyľudnených oblastiach s cieľom 
podporiť obnovu populácie v nich, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
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hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 327
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030 a cieľom klimatickej neutrality EÚ 
na základe časovo ohraničených 
a vedecky podložených cieľových hodnôt, 
projektov rekonštrukcie budov zameraných 
na úspory energie a integrácie budov do 
prepojených energetických, skladovacích, 
digitálnych a dopravných systémov, 
zlepšenia úrovní prepojenosti, digitálnej 
pripojiteľnosti a digitálneho prístupu, a to 
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vodných ciest, využívania odpadu 
a nakladania s ním v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a obehovým 
hospodárstvom, prírodného prostredia 
a inej environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

aj vo vidieckych oblastiach, dodávok 
a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, 
vôd vrátane vnútrozemských vodných 
ciest, nakladania s odpadom v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a obehovým hospodárstvom, prírodného 
prostredia a inej environmentálnej 
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 
cestovného ruchu, zariadení a vybavenia, 
mobilných aktív a do zavádzania 
inovačných technológií, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti 
a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať 
najneskôr do roku 2050 smrteľné 
dopravné nehody a vážne zranenia, obnovy 
a údržby železničnej a cestnej 
infraštruktúry, energetiky, najmä energie 
z obnoviteľných zdrojov, energetickej 
efektívnosti v súlade s rámcom v oblasti 
energetiky do roku 2030 a boja proti 
energetickej chudobe, projektov 
rekonštrukcie budov zameraných na úspory 
energie a integrácie budov do prepojených 
energetických, skladovacích, digitálnych 
a dopravných systémov, zlepšenia úrovní 
prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti 
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dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, využívania odpadu 
a nakladania s ním v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a obehovým 
hospodárstvom, prírodného prostredia 
a inej environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

a digitálneho prístupu, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, dodávok 
a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, 
vôd vrátane vnútrozemských vodných 
ciest, nakladania s odpadom v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a obehovým hospodárstvom, prírodného 
prostredia a inej environmentálnej 
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 
udržateľného cestovného ruchu, zariadení 
a vybavenia, mobilných aktív a do 
zavádzania inovačných technológií, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy a adaptácie na ňu alebo 
sociálnej udržateľnosti a ktoré spĺňajú 
normy Únie v oblasti environmentálnej 
alebo sociálnej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, infraštruktúry 
zdravotnej starostlivosti vrátane výstavby 
nemocníc, energetiky, najmä energie 
z obnoviteľných zdrojov, energetickej 
efektívnosti v súlade s rámcom v oblasti 
energetiky do roku 2030, projektov 
rekonštrukcie budov zameraných na úspory 
energie a integrácie budov do prepojených 
energetických, skladovacích, digitálnych 
a dopravných systémov, zlepšenia úrovní 
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prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, využívania odpadu 
a nakladania s ním v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a obehovým 
hospodárstvom, prírodného prostredia 
a inej environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti 
a digitálneho prístupu, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, dodávok 
a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, 
vôd vrátane vnútrozemských vodných 
ciest, nakladania s odpadom v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a obehovým hospodárstvom, prírodného 
prostredia a inej environmentálnej 
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 
cestovného ruchu, zariadení a vybavenia, 
mobilných aktív a do zavádzania 
inovačných technológií, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti 
a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať 
najneskôr do roku 2050 smrteľné 
dopravné nehody a vážne zranenia, obnovy 
a údržby železničnej a cestnej 
infraštruktúry, energetiky, najmä energie 
z obnoviteľných zdrojov, energetickej 
efektívnosti v súlade s rámcom v oblasti 
energetiky do roku 2030 a boja proti 
energetickej chudobe, projektov 
rekonštrukcie budov zameraných na úspory 
energie a integrácie budov do prepojených 
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systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, využívania odpadu 
a nakladania s ním v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a obehovým 
hospodárstvom, prírodného prostredia 
a inej environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

energetických, skladovacích, digitálnych 
a dopravných systémov, zlepšenia úrovní 
prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti 
a digitálneho prístupu, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, dodávok 
a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, 
vôd vrátane vnútrozemských vodných 
ciest, nakladania s odpadom v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a obehovým hospodárstvom, prírodného 
prostredia a inej environmentálnej 
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 
udržateľného cestovného ruchu, zariadení 
a vybavenia, mobilných aktív a do 
zavádzania inovačných technológií, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti 
a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
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skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, využívania odpadu 
a nakladania s ním v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva a obehovým 
hospodárstvom, prírodného prostredia 
a inej environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) inovácie, ktoré podporujú, 
umožňujú a urýchľujú zelenú 
transformáciu na klimaticky neutrálne, 
obehové a udržateľné hospodárstvo 
v súlade s taxonómiou EÚ a zásadou 
„výrazne nenarušiť“, meraný časovo 
ohraničenými a vedecky podloženými 
cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE



PE657.232v01-00 252/375 AM\1212517SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií 
a výsledkov výskumu na trh, podporu 
faktorov posilňujúcich účasť na trhu 
a spoluprácu medzi podnikmi, 
predstavovanie a zavádzanie inovačných 
riešení a podporu rozširovania inovačných 
podnikov, ako aj digitalizáciu priemyslu 
Únie;

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií 
a výsledkov výskumu na trh, podporu 
faktorov posilňujúcich účasť na trhu 
a spoluprácu medzi podnikmi, 
predstavovanie a zavádzanie inovačných 
riešení a podporu rozširovania inovačných 
podnikov, ako aj digitalizáciu priemyslu 
Únie, pričom aspoň 30 % objemu úverov 
v rámci tohto segmentu politiky sa pridelí 
podnikom vedeným ženami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií a 
výsledkov výskumu na trh, faktorov 
posilňujúcich účasť na trhu a spoluprácu 
medzi podnikmi, predstavovanie a 
zavádzanie inovačných riešení a podporu 
rozširovania inovačných podnikov, ako aj 
digitalizáciu priemyslu Únie;

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií a 
výsledkov výskumu na trh, faktorov 
posilňujúcich účasť na trhu a spoluprácu 
medzi podnikmi, podporu digitálnej 
gramotnosti, predstavovanie a zavádzanie 
inovačných riešení a podporu rozširovania 
inovačných podnikov, ako aj digitalizáciu 
priemyslu členských štátov Únie;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 335
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií 
a výsledkov výskumu na trh, podporu 
faktorov posilňujúcich účasť na trhu 
a spoluprácu medzi podnikmi, 
predstavovanie a zavádzanie inovačných 
riešení a podporu rozširovania inovačných 
podnikov, ako aj digitalizáciu priemyslu 
Únie;

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií 
a výsledkov výskumu na trh, podporu 
faktorov posilňujúcich účasť na trhu 
a spoluprácu medzi podnikmi, 
predstavovanie a zavádzanie inovačných 
riešení a podporu rozširovania inovačných 
podnikov, ako aj digitalizáciu priemyslu 
Únie s náležitým ohľadom na rozdiely 
v digitálnych zručnostiach žien a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP vrátane inovačných MSP a tých 
MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP vrátane inovačných MSP a tých 
MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, pričom aspoň 30 % objemu 
úverov v rámci tohto segmentu politiky sa 
pridelí podnikom vedeným ženami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 337
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP vrátane inovačných MSP a tých 
MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP s náležitým ohľadom na MSP 
vedené ženami vrátane inovačných MSP 
a tých MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP vrátane inovačných MSP a tých 
MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP vrátane inovačných MSP a tých 
MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom, 
kreatívnom a cestovnom priemysle, ako aj 
pre malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a rovnakej účasti žien v hospodárstve, 
najmä pokiaľ ide o vytváranie pracovných 
miest, s cieľom odstrániť rodové rozdiely 
v oblasti starostlivosti prostredníctvom 
zlepšenia prístupnosti a finančnej 
dostupnosti kvalitných služieb 
starostlivosti prostredníctvom ESF+, 
EFRR, InvestEU, EPFRV, ako aj 
v spoločnosti, opatrenia na podporu 
zručností, vzdelávania, odbornej prípravy 
a súvisiacich služieb, podnikania, sociálnu 
infraštruktúru vrátane zdravotníckej 
a vzdelávacej infraštruktúry a sociálneho 
bývania a ubytovní pre študentov, 
starostlivosť o deti, sociálne inovácie, 
zdravotnú a dlhodobú starostlivosť vrátane 
starostlivosti o deti, najmä deti osamelých 
rodičov, a starostlivosti o osoby so 
zdravotným postihnutím, začlenenie 
a prístupnosť, opatrenia na vyváženie 
pracovného a súkromného života, kultúrne 
a tvorivé činnosti so sociálnym cieľom, 
podporu medzigeneračného porozumenia 
a podporu a integráciu zraniteľných osôb 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
osamelých rodičov, osôb so 
znevýhodneným sociálno-ekonomickým 
postavením, žien, obetí a pozostalých 
v prípade rodovo motivovaného násilia, 
LGBTI osôb, etnických menšín, Rómov 
a štátnych príslušníkov tretích krajín 
a útulky pre obete násilia, s osobitným 
dôrazom na vidiecke, horské, 
najvzdialenejšie a najmenej rozvinuté 
regióny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane verejnej 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, verejnú 
zdravotnú a dlhodobú starostlivosť 
s osobitným dôrazom na deti a zraniteľné 
skupiny, začlenenie a prístupnosť, kultúrne 
a tvorivé činnosti so sociálnym cieľom 
a integráciu zraniteľných osôb vrátane 
štátnych príslušníkov tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
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sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane starších osôb a štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu 
zraniteľných osôb vrátane štátnych 
príslušníkov tretích krajín;

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo, zručnosti, vzdelávanie, 
odbornú prípravu a súvisiace služby, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti 
s cieľom podpory európskej kultúry 
a integráciu zraniteľných európskych 
občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na zabezpečenie 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii, 
ktorí neboli zapojení do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam 
alebo daňových únikov ani neboli v tejto 
súvislosti vyšetrovaní či trestne stíhaní 
a ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu, sú v súlade s cieľom 
EÚ do roku 2030 a s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu, ako sú zakotvené 
v európskom právnom predpise v oblasti 
klímy a v nariadení o vytvorení rámca na 
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uľahčenie udržateľných investícií 
a podporujú digitálnu transformáciu 
a zvýšenú odolnosť európskej spoločnosti 
a hospodárstva, ako sú vymedzené 
v prílohe Va (novej) v jednej z týchto 
oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu v súlade s prioritami opísanými 
v novej priemyselnej stratégii pre zelenú 
a digitálnu Európu a s modelom vývoja na 
základe priemyselných ekosystémov; 
v rámci tohto segmentu by sa mali 
podporovať projekty, ktoré zvyšujú 
konkurencieschopnosť hospodárstiev 
členských štátov, podporujú podnikanie 
a znižujú závislosť od zraniteľných 
dodávateľských reťazcov, najmä so 
zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a zvýšenú odolnosť v jednej 
z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v jednom alebo viacerých členských 
štátoch, ktorí pôsobia v Únii a ktorých 
činnosti majú strategický význam pre 
Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť, pričom zároveň zvyšujú 
konkurencieschopnosť hospodárstiev 
členských štátov vrátane potreby obnoviť 
výrobnú kapacitu členských štátov 
a podporovať podnikanie a vytváranie 
pracovných miest, v jednej z týchto 
oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na ciele EÚ 
v oblasti klímy a životného prostredia, 
najmä cieľ klimatickej neutrality do roku 
2050 a ciele stanovené podľa nariadenia 
XXXX/XX (európsky právny predpis 
v oblasti klímy), ako aj na digitálnu 
transformáciu a zvýšenú odolnosť v jednej 
z týchto oblastí:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 348
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na potreby 
Únie v oblasti obnovy po pandémii 
COVID-19, zelenú a digitálnu 
transformáciu a zvýšenú odolnosť v jednej 
z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre členské štáty Únie, najmä so zreteľom 
na hospodársku obnovu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilňovanie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany;

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov pri súčasnej podpore udržateľnej 
a etickej výroby, obstarávania, riadenia 
a udeľovania nevýhradných licencií 
v súvislosti s výrobkami relevantnými 
v čase krízy s ohľadom na ich cenovú 
dostupnosť popri iných nástrojoch Únie, 
zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych 
potrieb a ochranných prostriedkov 
a posilňovanie kapacít reakcie na 
zdravotnú krízu a systému civilnej ochrany 
v súlade so zásadami všeobecnej 
prístupnosti a cenovej dostupnosti 
produktov dôležitých v núdzových 
situáciách v oblasti zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilňovanie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany;

i) poskytovanie kritickej verejnej 
zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilňovanie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu, systémov verejnej zdravotnej 
starostlivosti a systému civilnej ochrany;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 352
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilňovanie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany;

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov a očkovacích látok, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilňovanie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry; v týchto kritických 
infraštruktúrach by sa malo uplatňovať 
hľadisko rodovej rovnosti a dbať, aby sa 
pri zavádzaní týchto infraštruktúr 
neuplatňovali žiadne predsudky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Sabine Verheyen
v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, virtuálna, alebo založená na 
duševnom vlastníctve, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, audiovizuálnych diel, kultúry 
a kreatívneho sektora vrátane kultúrneho 
dedičstva, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky (okrem činností 
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prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

súvisiacich s fosílnymi palivami 
a jadrovou energiou), dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, verejnej dopravy 
a aktívnej mobility, životného prostredia, 
vody, zdravotníctva, bezpečnej digitálnej 
komunikácie a sietí, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, bezpečnosti, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 357
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G a sietí s veľmi 
vysokou rýchlosťou a kapacitou, internetu 
vecí, platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, seizmickej bezpečnosti, 
zdravotníctva, bezpečnej digitálnej 
komunikácie, internetu vecí, platforiem 
internetových služieb, bezpečného cloud 
computingu, spracovania alebo 
uchovávania údajov, platieb a finančnej 
infraštruktúry, letectva a kozmonautiky, 
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médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

obrany, komunikácií, médií, vzdelávania 
a odbornej prípravy, volebnej 
infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj 
pozemkov a nehnuteľností rozhodujúcich 
pre využívanie takejto kritickej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už 
fyzická, alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) kritické spôsobilosti v oblasti 
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včasného odhaľovania a koordinovanej 
inštitucionálnej a hospodárskej reakcie 
v prípade krízových rizikových situácií 
a v oblasti zlepšovania riešení na 
zachovanie kontinuity podnikania 
a služieb pre dôležité verejné a súkromné 
inštitúcie a sektory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) investície a technická pomoc pre 
spoločnosti, najmä MSP, a spoločenstvá 
s cieľom zvýšiť odolnosť ich hodnotových 
reťazcov a modelov podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iib) kľúčové investície do obnovy 
a integrácie inovatívnych riešení v sektore 
budov s cieľom dosiahnuť do roku 2025 
nulovú bilanciu emisií skleníkových 
plynov a energeticky efektívny 
a klimaticky neutrálny sektor budov; 
investície prispievajúce k vytvoreniu až 2 
miliónov pracovných miest v odvetví 
stavebníctva a vedúce k čistému 
hospodárstvu v rámci uplatňovania 
Európskej zelenej dohody;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iib) strategické investície do projektov 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
s vysokým potenciálom významne prispieť 
k plneniu cieľov stanovených v smernici 
(EÚ) 2018/2001 a jej revidovanej verzii 
vzhľadom na to, že vo všetkých regiónoch 
Únie sa zistil významný potenciál 
a množstvo obnoviteľných zdrojov 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iic) zlepšovanie podmienok na 
podporu podnikania, financovanie 
rozvoja súkromného sektora vrátane 
startupov a MSP a rozširovanie sietí 
klastrov a centier digitálnych inovácií, 
ako aj podmienok pre privatizačné 
procesy, prispôsobovanie sa 
technologickému rozvoju a udržateľný 
rozvoj odvetví;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iid) investície a technická pomoc na 
podporu podnikateľských zručností a na 
vytváranie nových startupov, MSP 
a rodinných podnikov, ktoré povedú 
k diverzifikácii a rozšíreniu 
podnikateľského trhu; investície 
a technická pomoc na rozvoj sietí klastrov 
a centier digitálnych inovácií na celom 
kontinente;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) poskytovanie tovaru a služieb 
nevyhnutných pre prevádzku a údržbu 
kritickej infraštruktúry podľa bodu ii);

iii) poskytovanie know-how, tovaru, 
technológií a služieb nevyhnutných na 
prevádzku a údržbu kritickej infraštruktúry 
podľa bodu ii);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kľúčové podporné, transformačné, iv) podpora inovatívnej a udržateľnej 
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ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie vrátane

reindustrializácie Európy v súlade 
s prioritami opísanými v novej 
priemyselnej stratégii pre zelenú 
a digitálnu Európu a s modelom rozvoja 
založeným na priemyselných 
ekosystémoch prostredníctvom kľúčových 
podporných, transformačných, zelených 
a digitálnych technológií a prevratných 
inovácií, pri ktorých sú investície 
strategicky dôležité pre priemyselnú 
budúcnosť Únie s ohľadom na zásadu 
spravodlivej transformácie vrátane

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie vrátane

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a potrebné prevratné inovácie so širokým 
spoločenským prínosom, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a na udržateľnú 
transformáciu jej priemyselnej základne 
vrátane

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kľúčové podporné, transformačné, iv) kľúčové podporné, transformačné, 
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ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie vrátane

udržateľné a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie vrátane

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie vrátane

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
udržateľnú budúcnosť Únie vrátane

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) umelej inteligencie, blockchainu, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie,

a) etickej umelej inteligencie, 
technológií distribuovaných záznamov 
o transakciách, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, fotoniky, priemyselnej 
biotechnológie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania 
oxidu uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva,

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov a opatrení 
v rámci mechanizmu Únie na 
financovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov podľa článku 33 nariadenia (EÚ) 
2018/1999, technológií uskladňovania 
energie vrátane udržateľných batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania ekologického vodíka 
a palivových článkov, technológií 
s nulovými emisiami pre priemysel 
a technológií obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva,

b) energetickej efektívnosti 
a technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania ekologického vodíka 
vyrobeného prostredníctvom elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a aplikácií palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 374
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva,

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva a technológií jadrovej 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva,

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel a celé hospodárstvo, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
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Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) technológie uplatňovanej v odvetví 
cestovného ruchu a inovácií 
uplatňovaných v odvetví 
poľnohospodárstva, lesníctva a vo 
vidieckych oblastiach;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) udržateľného cestovného ruchu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) výrobné zariadenia na masovú 
výrobu komponentov a prístrojov 
informačných a komunikačných 
technológií v EÚ;

v) recyklačné a výrobné zariadenia na 
masovú výrobu komponentov a prístrojov 
informačných a komunikačných 
technológií v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 
podniky alebo spotrebiteľov v EÚ vrátane 
energií, surovín alebo potravinovej 
bezpečnosti so zreteľom na efektívne 
využívanie zdrojov a obehovosť 
v strategických hodnotových reťazcoch;

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 
podniky alebo spotrebiteľov v EÚ vrátane 
energií, surovín s výnimkou tých, ktoré sú 
už zahrnuté v legislatívnych 
požiadavkách, alebo potravinovej 
bezpečnosti so zreteľom na efektívnejšie 
využívanie menšieho množstva zdrojov 
a obehovosť v strategických hodnotových 
reťazcoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) kritické technológie a vstupy pre 
bezpečnosť Únie a jej členských štátov, 
ako sú odvetvia obrany a vesmíru 
a kybernetická bezpečnosť, a položky 
s dvojakým použitím v zmysle vymedzenia 
v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 
428/2009.

vii) kritické technológie a vstupy pre 
bezpečnosť Únie a jej členských štátov, 
ako sú odvetvia bezpečnosti a vesmíru 
a kybernetická bezpečnosť, a položky 
civilných komponentov s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 
alebo v prípadnej revidovanej verzii 
a príslušných právnych predpisoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 381
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri investíciách do kozmického priestoru, 
obrany a kybernetickej bezpečnosti a pri 
osobitných typoch projektov so 
skutočnými a priamymi bezpečnostnými 
dôsledkami v kritických odvetviach navyše 
tretia krajina ani subjekty z tretích krajín 
nesmú kontrolovať konečných 
prijímateľov, ktorí musia disponovať 
výkonným riadením v Únii s cieľom 
chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov.

Pri investíciách do kozmického priestoru, 
obrany a kybernetickej bezpečnosti a pri 
osobitných typoch projektov so 
skutočnými a priamymi bezpečnostnými 
dôsledkami v kritických odvetviach navyše 
tretia krajina ani subjekty z tretích krajín 
nesmú kontrolovať konečných 
prijímateľov, ktorí musia disponovať 
výkonným riadením v Únii s cieľom 
chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov. Tieto investície musia byť v súlade 
s rodovou rovnosťou na všetkých 
úrovniach a podporovať ju.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri investíciách do kozmického priestoru, 
obrany a kybernetickej bezpečnosti a pri 
osobitných typoch projektov so 
skutočnými a priamymi bezpečnostnými 
dôsledkami v kritických odvetviach navyše 
tretia krajina ani subjekty z tretích krajín 
nesmú kontrolovať konečných 
prijímateľov, ktorí musia disponovať 
výkonným riadením v Únii s cieľom 
chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov.

Pri investíciách do kozmického priestoru, 
bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti 
a pri osobitných typoch projektov so 
skutočnými a priamymi bezpečnostnými 
dôsledkami v kritických odvetviach navyše 
tretia krajina ani subjekty z tretích krajín 
nesmú kontrolovať konečných 
prijímateľov, ktorí musia disponovať 
výkonným riadením v Únii s cieľom 
chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri financovaní a investíciách v rámci 
tohto segmentu sa uprednostňujú 
iniciatívy prispievajúce k záchrane životov 
v krátkodobom, strednodobom 
a dlhodobom horizonte a aspoň 25 % 
prostriedkov sa vyčlení na projekty 
v oblasti energetickej efektívnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov, pričom 
sa zabezpečí primeraná podpora na výzvy 
súvisiace s núdzovou situáciou v oblasti 
klímy a s digitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Činnosti by nemali byť oprávnené na 
podporu podľa tohto nariadenia, ak:

a) sú v rozpore s dosahovaním cieľov 
Parížskej dohody a Európskej zelenej 
dohody v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä cieľa klimatickej 
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neutrality do roku 2050 a cieľov 
stanovených podľa nariadenia XXXX/XX 
(európsky právny predpis v oblasti klímy);
b) nevyhovujú zásade „výrazne 
nenarušiť“ stanovenej nariadením 
2020/852 [nariadenie o vytvorení rámca 
na uľahčenie udržateľných investícií 
(taxonómia EÚ)];
c) sa majú uskutočňovať v členskom 
štáte, ktorý porušuje zásadu právneho 
štátu v zmysle článku 2 ZEÚ.
Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Riadiaca rada s vyváženým zastúpením 
mužov a žien stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) Segment podpory platobnej 
schopnosti
i) Záruka EÚ sa môže používať na 
podporu financovania z EIB alebo na 
záruky pre fondy, účelovo vytvorené 
subjekty alebo iné investičné platformy 
alebo na investície do nich, a to aj 
prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, alebo iných 
príslušných nástrojov, ktoré poskytujú 
kapitál a kapitálové investície do 
spoločností.
ii) Segment podpory platobnej schopnosti 
je osobitne zameraný na fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo investičné 
platformy zamerané na spoločnosti 
zapájajúce sa do cezhraničných činností 
v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie.
iii) Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej 
povahy Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti a nezávislého riadenia fondov 
a iných nástrojov.
iv) Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy musia mať 
obchodné riadenie, ktoré prijíma 
investičné rozhodnutia, alebo nezávislé 
riadenie, ktoré má trhový odstup od 
všetkých investorov.
v) Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
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investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.
vi) Operácie v rámci tohto segmentu sa 
vykonávajú v súlade s internými 
pravidlami a postupmi EIB. Všetky 
relevantné informácie na posúdenie 
operácie sa sprístupnia členom riadiacej 
rady a investičného výboru.
vii) Ceny záruk alebo investícií EIB sa 
stanovujú v súlade s článkom 12.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 387
Enikő Győri
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Vo všetkých segmentoch politiky 
sa horizontálne zavedie osobitná schéma 
na spravodlivú transformáciu. Schéma na 
spravodlivú transformáciu zahŕňa 
investície, ktoré riešia sociálne, 
hospodárske alebo environmentálne výzvy 
vyplývajúce z procesu prechodu EÚ na 
klimatickú neutralitu do roku 2050 
a dosahovania cieľa Únie v oblasti klímy 
do roku 2030 v jeho súčasnej platnej 
verzii a zároveň znamenajú prínos pre 
regióny určené v pláne spravodlivej 
transformácie vypracovanom členským 
štátom v súlade s článkom [7] nariadenia 
[nariadenie o FST].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ako druhý pilier Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, sa 
horizontálne vo všetkých segmentoch 
politiky zavedie schéma na spravodlivú 
transformáciu. Táto schéma zahŕňa 
investície, ktoré sú zamerané na sociálne, 
hospodárske a environmentálne výzvy 
vyplývajúce z procesu transformácie 
smerujúcej k dosiahnutiu cieľa EÚ 
v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej 
neutrality Únie do roku 2050.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Na tento účel Komisia aktualizuje 
investičné usmernenia k Fondu InvestEU, 
ktorými sa stanovujú požiadavky na 
investičné operácie podporované z Fondu 
InvestEU, s cieľom doplniť do nich časť 
o schéme na spravodlivú transformáciu 
InvestEU a spôsoboch jej implementácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď operácia financovania alebo 
investičná operácia navrhnutá 
investičnému výboru uvedenému v článku 
23 patrí do viac než jedného segmentu 
politiky, priradí sa do toho segmentu 
politiky, do ktorého patrí jej hlavný cieľ 
alebo hlavný cieľ väčšiny jej čiastkových 
projektov, pokiaľ sa v investičných 
usmerneniach nestanovuje inak.

2. Keď operácia financovania alebo 
investičná operácia navrhnutá 
investičnému výboru uvedenému v článku 
23 patrí do viac než jedného segmentu 
politiky, preverí sa podľa preverovacích 
kritérií taxonómie EÚ, a najmä podľa 
zásady „výrazne nenarušiť“. Priradí sa do 
toho segmentu politiky, do ktorého patrí jej 
hlavný cieľ alebo hlavný cieľ väčšiny jej 
čiastkových projektov, pokiaľ sa 
v investičných usmerneniach nestanovuje 
inak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Operácie financovania 
a investičné operácie musia prejsť 
skúškou podľa zásady „výrazne 
nenarušiť“, ako sa uvádza v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny alebo sociálny 
vplyv. Ak uvedené operácie takýto vplyv 
majú, musia sa v záujme minimalizácie 
škodlivých vplyvov na životné prostredie 
a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov 
pre tieto oblasti preveriť z hľadiska 
klimatickej, environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti. Predkladatelia projektov, 
ktorí žiadajú o financovanie, poskytujú na 
tento účel primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Projekty, ktoré nie sú zlučiteľné s cieľmi 
v oblasti klímy, nie sú oprávnené na 
podporu na základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie. Ak sa projekt týka viacerých 
segmentov politiky a aspoň jeden zo 
segmentov politiky je zlučiteľný s cieľmi 
v oblasti klímy, projekt sa považuje za 
oprávnený na podporu podľa tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o uvedený 
zlučiteľný segment politiky.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 394
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv vrátane vplyvu, ktorý by 
narúšal rovnosť žien a mužov na trhu 
práce. Ak uvedené operácie takýto vplyv 
majú, musia sa v záujme minimalizácie 
škodlivých vplyvov na klímu, životné 
prostredie, rovnosť žien a mužov 
a sociálnu oblasť a maximalizácie prínosov 
pre tieto oblasti preveriť z hľadiska 
klimatickej, environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti a udržateľnosti v oblasti 
rodovej rovnosti. Predkladatelia projektov, 
ktorí žiadajú o financovanie, poskytujú na 
tento účel primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
predchádzania škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
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a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy a inými 
environmentálnymi cieľmi a ktoré 
nespĺňajú kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ, nie sú oprávnené na podporu na 
základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
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v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, nie sú oprávnené 
na podporu na základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy a/alebo 
sociálnymi cieľmi, nie sú oprávnené na 
podporu na základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy 
a sociálnymi cieľmi, nie sú oprávnené na 
podporu na základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré umožňujú:
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s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie umožňujú:

Or. it

Pozmeňujúci návrh 400
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie umožňujú:

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti v súlade s nariadením 
o taxonómii EÚ a s cieľmi a normami 
Únie v oblasti klímy, životného prostredia 
a v sociálnej oblasti, ktoré umožňujú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie umožňujú:

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade s cieľmi 
a normami Únie v oblasti klímy, životného 
prostredia a v sociálnej oblasti umožňujú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných 
adaptačných opatrení, a pokiaľ ide 
o zmierňovanie, začleniť náklady 
vyplývajúce z emisií skleníkových plynov 
a pozitívne účinky opatrení zmierňovania 
zmeny klímy do analýzy nákladov 
a prínosov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov a pozitívne účinky 
opatrení zmierňovania zmeny klímy do 
analýzy nákladov a prínosov;

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov a pozitívne účinky 
opatrení zmierňovania zmeny klímy do 
analýzy nákladov a prínosov, a to vrátane 
akcií a opatrení, ktoré zmierňujú vplyv na 
pracovnú silu a chránia pracovníkov, 
ktorí sú nepriaznivo dotknutí zmenami 
v oblasti výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
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Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov a pozitívne účinky 
opatrení zmierňovania zmeny klímy do 
analýzy nákladov a prínosov;

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov a pozitívne účinky 
opatrení zmierňovania zmeny klímy do 
analýzy nákladov a prínosov, a to vrátane 
akcií a opatrení, ktoré zmierňujú vplyv na 
pracovnú silu a chránia pracovníkov, 
ktorí sú nepriaznivo dotknutí zmenami 
v oblasti výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov a pozitívne účinky 
opatrení zmierňovania zmeny klímy do 
analýzy nákladov a prínosov;

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov s uplatnením 
transformačnej ceny uhlíka a pozitívne 
účinky opatrení zmierňovania zmeny klímy 
do analýzy nákladov a prínosov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zohľadniť celkový vplyv projektov 
z hľadiska hlavných zložiek prírodného 
kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme 
a biodiverzity;

b) minimalizovať vplyv projektov 
z hľadiska hlavných zložiek prírodného 
kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme 
a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) posudzovať projekty na základe 
ich príspevku k plneniu cieľov Únie 
v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 
a cieľa dosiahnuť v Únii nulovú bilanciu 
emisií skleníkových plynov najneskôr do 
roku 2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 
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začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva;

začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva, vrátane akcií a opatrení, 
ktoré zmierňujú vplyv na pracovnú silu 
a chránia pracovníkov, ktorí sú 
nepriaznivo dotknutí zmenami v oblasti 
výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 
začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva;

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 
začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva, a to vrátane akcií 
a opatrení, ktoré zmierňujú vplyv na 
pracovnú silu a chránia pracovníkov, 
ktorí sú nepriaznivo dotknutí zmenami 
v oblasti výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 



AM\1212517SK.docx 295/375 PE657.232v01-00

SK

vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 
začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva;

vrátane vplyvu na rodovú rovnosť na trhu 
práce, sociálne začlenenie určitých oblastí 
alebo populácií a hospodársky rozvoj 
oblastí a odvetví ovplyvnených 
štrukturálnymi výzvami, ako je napríklad 
potreba dekarbonizácie hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, 
sociálne začlenenie určitých oblastí alebo 
populácií a hospodársky rozvoj oblastí 
a odvetví ovplyvnených štrukturálnymi 
výzvami, ako je napríklad potreba 
dekarbonizácie hospodárstva;

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
na sociálne začlenenie určitých oblastí 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním klimatickej 
neutrality a iných environmentálnych 
cieľov v rámci taxonómie EÚ a zásady 
„výrazne nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy a/alebo sociálnych cieľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy a v sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) posudzovať projekty vzhľadom na 
ich príspevok k prechodu na klimatickú 
neutralitu na základe časovo 
ohraničených a vedecky podložených 
cieľov vrátane cieľov v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
v súlade s podporou rodovej rovnosti 
a zásadami uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti a rodového 
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rozpočtovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Implementujúci partneri na základe 
usmernení Komisie poskytujú informácie 
potrebné na sledovanie investícií, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia.

5. Implementujúci partneri na základe 
usmernení Komisie poskytujú informácie 
potrebné na sledovanie investícií, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti 
životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Na účely článku 7 ods. 4 
vychádzajú usmernenia Európskej 
komisie v oblasti udržateľnosti z kritérií 
stanovených v nariadení o taxonómii 
a musia byť v súlade s cieľmi Európskej 
zelenej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 80 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry a aspoň 65 % 
investícií v rámci segmentu politiky 
týkajúceho sa strategických európskych 
investícií prispievalo k plneniu cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia. 
Aspoň 30 % investícií v rámci segmentu 
politiky týkajúceho sa udržateľnej 
infraštruktúry by malo prispievať 
k plneniu cieľov stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030. Z hľadiska 
prispievania k týmto výdavkovým cieľom 
sa započítavajú len projekty, ktoré spĺňajú 
príslušné technické preverovacie kritériá 
vypracované podľa nariadenia (EÚ) 
2020/852.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh (najmä jeho druhá časť) je nevyhnutný z naliehavých dôvodov 
týkajúcich sa vnútornej logiky textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 422
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby 100 % investícií v rámci 
segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry a aspoň 60 % 
investícií v rámci segmentu týkajúceho sa 
strategických európskych investícií 
prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia, a to v súlade 
s taxonómiou EÚ a zásadou „výrazne 
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nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia sa bude sledovať 
na základe kritérií stanovených 
v nariadení o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
vymedzia investičné usmernenia pre každý 
zo segmentov politiky. Investičné 
usmernenia sa pripravujú v úzkom dialógu 
so skupinou EIB a ďalšími potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi.

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
vymedzia investičné usmernenia pre každý 
zo segmentov politiky vrátane schémy na 
spravodlivú transformáciu. Investičné 
usmernenia sa pripravujú v úzkom dialógu 
so skupinou EIB a ďalšími potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
vymedzia investičné usmernenia pre každý 

7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 33 
s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa 
vymedzia investičné usmernenia pre každý 
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zo segmentov politiky. Investičné 
usmernenia sa pripravujú v úzkom dialógu 
so skupinou EIB a ďalšími potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi.

zo segmentov politiky vrátane schémy na 
spravodlivú transformáciu. Investičné 
usmernenia sa pripravujú v úzkom dialógu 
so skupinou EIB a ďalšími potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Pri operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií v odvetviach obrany 
a vesmíru a v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti sa v investičných 
usmerneniach môžu stanoviť obmedzenia, 
pokiaľ ide o prevod a udelenie licencie na 
práva duševného vlastníctva v súvislosti 
s kritickými technológiami 
a technológiami, ktoré majú zásadný 
význam pre zaistenie bezpečnosti Únie 
a jej členských štátov.

8. Pri operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií v odvetviach 
bezpečnosti a vesmíru a v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa 
v investičných usmerneniach môžu 
stanoviť obmedzenia, pokiaľ ide o prevod 
a udelenie licencie na práva duševného 
vlastníctva v súvislosti s kritickými 
technológiami a technológiami, ktoré majú 
zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti 
Únie a jej členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Sumy, ktoré členský štát 
dobrovoľne alokuje podľa článku [10 ods. 
1] nariadenia [[VN] číslo] alebo článku [75 
ods. 1] nariadenia [[o strategických 

1. Sumy, ktoré členský štát 
dobrovoľne alokuje podľa článku [10 ods. 
1] nariadenia [[VN] číslo] alebo článku [75 
ods. 1] nariadenia [[o strategických 
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plánoch SPP] číslo], sa použijú na tvorbu 
rezerv na tú časť záruky EÚ v rámci zložky 
v zodpovednosti členských štátov, ktorou 
sa kryjú operácie financovania a investičné 
operácie v dotknutom členskom štáte, 
alebo na možné príspevky z fondov 
v rámci zdieľaného riadenia určené 
Poradenskému centru InvestEU. Tieto 
sumy musia byť použité na pomoc pri 
dosahovaní cieľov politiky určených 
v partnerskej dohode uvedenej v článku 7 
nariadenia [[VN ] číslo], v programoch 
alebo v strategickom pláne SPP, ktoré 
prispievajú k Programu InvestEU.

plánoch SPP] číslo] alebo v súlade 
s vykonávaním príslušných opatrení 
z plánov podpory obnovy a odolnosti 
v zmysle nariadenia [Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti], sa použijú 
na tvorbu rezerv na tú časť záruky EÚ 
v rámci zložky v zodpovednosti členských 
štátov, ktorou sa kryjú operácie 
financovania a investičné operácie 
v dotknutom členskom štáte, alebo na 
možné príspevky z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia alebo z dodatočných 
príspevkov v súlade s vykonávaním 
príslušných opatrení z plánov podpory 
obnovy a odolnosti v zmysle nariadenia 
[Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti] určené Poradenskému centru 
InvestEU. Tieto sumy musia byť použité 
na pomoc pri dosahovaní cieľov politiky 
určených v partnerskej dohode uvedenej 
v článku 7 nariadenia [[VN ] číslo], 
v programoch alebo v strategickom pláne 
SPP, ktoré prispievajú k Programu 
InvestEU.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby finančné prostriedky mohli byť v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti dostupné pre zložky v zodpovednosti členských štátov, je ich potrebné 
naprogramovať v plánoch podpory obnovy a odolnosti členských štátov v súlade s cieľmi 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 430
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 
o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 
štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 
dohoda podľa článku 9 ods. 4 nariadenia 

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 
o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 
dvoch mesiacov od prijatia rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 
dohoda podľa článku 9 ods. 4 nariadenia 
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[VN] alebo strategický plán SPP podľa 
nariadenia [o strategických plánoch SPP], 
alebo súbežne s prijatím rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa mení program podľa 
článku 10 nariadenia [VN] alebo 
strategický plán SPP podľa článku 107 
nariadenia [o strategických plánoch SPP].

[VN] alebo strategický plán SPP podľa 
nariadenia [o strategických plánoch SPP], 
alebo súbežne s prijatím rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa mení program podľa 
článku 10 nariadenia [VN] alebo 
strategický plán SPP podľa článku 107 
nariadenia [o strategických plánoch SPP].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 211 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa miera tvorby 
rezerv na záruku EÚ v rámci zložky 
v zodpovednosti členských štátov 
stanovuje na 40 % a v každej dohode 
o príspevku sa môže upraviť smerom 
nadol alebo nahor v závislosti od rizík 
spojených s finančnými produktmi, ktoré 
sa majú použiť.

Článok 211 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa plne 
rešpektuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odchylne od článku 213 ods. 4 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
nesmie tvorba rezerv po fáze tvorby 
uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku 
viesť v období dostupnosti tejto časti 
záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 
členských štátov k ročnému doplneniu 

b) článok 213 ods. 4 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa plne 
rešpektuje;
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rezerv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) pre segment podpory platobnej 
schopnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 435
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. 75 % záruky EÚ v rámci zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 4 
ods. 1 prvom pododseku, čo predstavuje 
56 365 380 000 EUR, sa poskytne skupine 
EIB. Skupina EIB poskytne súhrnný 
finančný príspevok vo výške 
9 418 270 000 EUR. Tento príspevok sa 
poskytne takým spôsobom a v takej forme, 
ktorá uľahčí implementáciu Fondu 
InvestEU a dosahovanie cieľov uvedených 
v článku 14 ods. 2.

4. 70 % záruky EÚ v rámci zložky 
v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 4 
ods. 1 prvom pododseku, čo predstavuje 
52 607 702 000 EUR, sa poskytne skupine 
EIB. Skupina EIB poskytne súhrnný 
finančný príspevok vo výške 
9 418 270 000 EUR. Tento príspevok sa 
poskytne takým spôsobom a v takej forme, 
ktorá uľahčí implementáciu Fondu 
InvestEU a dosahovanie cieľov uvedených 
v článku 14 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Zvyšných 25 % záruky EÚ v rámci 
zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne 
ďalším implementujúcim partnerom, ktorí 
takisto poskytnú finančný príspevok, ktorý 
sa stanoví v dohodách o záruke.

5. Zvyšných 30 % záruky EÚ v rámci 
zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne 
ďalším implementujúcim partnerom, ktorí 
takisto poskytnú finančný príspevok, ktorý 
sa stanoví v dohodách o záruke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V prípade významného záujmu 
o výzvu na predloženie záujmu od iných 
implementujúcich partnerov nad rámec 
zostávajúcich 30 % záruky EÚ môže 
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Komisia presunúť zdroje s cieľom 
poskytnúť záruku týmto implementujúcim 
partnerom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Podpora záruky EÚ uvedenej 
v článku 4 ods. 2 prvom a druhom 
pododseku sa poskytuje za podmienok, 
ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 6 
nariadenia [EURI]. V iných prípadoch 
možno záruku EÚ poskytnúť na operácie 
financovania a investičné operácie, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas 
investičného obdobia do 31. decembra 
2027.

7. Podpora záruky EÚ uvedenej 
v článku 4 ods. 2 prvom a druhom 
pododseku sa poskytuje za podmienky, že 
Komisia uzavrela s implementujúcim 
partnerom dohodu o záruke v lehotách, 
ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 6 
nariadenia [EURI]. V iných prípadoch 
možno záruku EÚ poskytnúť na operácie 
financovania a investičné operácie, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas 
investičného obdobia do 31. decembra 
2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvy medzi implementujúcim 
partnerom a konečným prijímateľom 
alebo finančným sprostredkovateľom 
alebo iným subjektom uvedeným v článku 
15 ods. 1 písm. a) na základe záruky EÚ 
uvedenej v článku 4 ods. 2 prvom 

Zmluvy medzi implementujúcim 
partnerom a konečným prijímateľom alebo 
finančným sprostredkovateľom alebo iným 
subjektom uvedeným v článku 15 ods. 1 
písm. a) sa musia podpísať do 
31. decembra 2028.
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a druhom pododseku sa musia podpísať 
do jedného roka po tom, ako 
implementujúci partner schváli príslušnú 
operáciu financovania alebo investičnú 
operáciu. V iných prípadoch sa zmluvy 
medzi implementujúcim partnerom 
a konečným prijímateľom alebo finančným 
sprostredkovateľom alebo iným subjektom 
uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. a) 
musia podpísať do 31. decembra 2028.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. sú v súlade s usmerneniami 
týkajúcimi sa rodovej rovnosti, rodového 
rozpočtovania a uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. sú v súlade s taxonómiou EÚ 
a zásadou „výrazne nenarušiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
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Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Popri projektoch, ktoré sa 
nachádzajú v Únii alebo v zámorskej 
krajine či na území prepojenom s členským 
štátom, ako sa uvádza v prílohe II k ZFEÚ, 
môže Fond InvestEU prostredníctvom 
operácií financovania a investičných 
operácií v rámci segmentov iných než 
segment strategických európskych 
investícií podporovať tieto projekty 
a operácie:

2. Popri projektoch, ktoré sa 
nachádzajú v Únii alebo v zámorskej 
krajine či na území prepojenom s členským 
štátom, ako sa uvádza v prílohe II k ZFEÚ, 
môže Fond InvestEU prostredníctvom 
operácií financovania a investičných 
operácií v rámci segmentov iných než 
segment strategických európskych 
investícií alebo Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti podporovať tieto 
projekty a operácie:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty zahŕňajúce subjekty, ktoré 
sa nachádzajú alebo sú usadené v jednom 
alebo viacerých členských štátoch a ktoré 
zasahujú do jednej alebo viacerých tretích 
krajín vrátane pristupujúcich krajín, 
kandidátskych krajín a potenciálnych 
kandidátov, krajín, na ktoré sa vzťahuje 
európska susedská politika, krajín EHP 
alebo EZVO alebo do zámorskej krajiny či 

a) projekty, ktoré zahŕňajú subjekty 
nachádzajúce sa alebo usadené v jednom 
alebo viacerých členských štátoch a ktoré 
zasahujú do zámorskej krajiny alebo 
územia, ako sa stanovuje v prílohe II 
k ZFEÚ;
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územia, ako sa stanovuje v prílohe II 
k ZFEÚ, alebo do pridruženej tretej 
krajiny bez ohľadu na to, či v týchto 
tretích krajinách alebo zámorských 
krajinách či územiach existuje partner 
alebo nie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) operácie financovania a investičné 
operácie v tretích krajinách uvedených 
v článku 5, ktoré prispeli k špecifickému 
finančnému produktu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Z Fondu InvestEU sa môžu 
podporiť operácie financovania 
a investičné operácie, ktorými sa poskytuje 
financovanie konečným prijímateľom, 
ktorí sú právnymi subjektmi usadenými 
v jednej z týchto krajín alebo na jednom 
z týchto území:

3. Z Fondu InvestEU sa podporujú 
len operácie financovania a investičné 
operácie, ktorými sa poskytuje 
financovanie konečným prijímateľom, 
ktorí sú právnymi subjektmi usadenými 
v členskom štáte.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) tretia krajina pridružená 
k programu InvestEU v súlade 
s článkom 5;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v náležitých prípadoch tretia 
krajina uvedená v odseku 2 písm. a);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) iné tretie krajiny, ak je to potrebné 
na financovanie projektu v krajine alebo 
na území, ktoré sú uvedené v písmenách 
a), b) alebo c).

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý pododsek musia byť 
koneční prijímatelia a sprostredkovatelia 
v rámci segmentu strategických 
európskych investícií právnymi subjektmi, 
ktoré spĺňajú požiadavky stanovené 
v úvodnej vete a druhom pododseku, 
a v súlade s tretím pododsekom, článku 7 
ods. 1 písm. e).

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu 
spoločnosti využívať podporu v rámci 
Programu InvestEU len v prípade, že 
počas obdobia trvania záruky nebudú 
vyplácať dividendy, nepovinné kupónové 
platby ani spätne vykupovať akcie.

Tieto spoločnosti okrem toho zabezpečia, 
aby odmena ktoréhokoľvek člena riadenia 
príjemcu, ktorý dostáva podporu v rámci 
Programu InvestEU, nepresahovala 
pevnú časť odmeny týchto členov k 31. 
decembru 2019. V prípade osoby, ktorá sa 
stáva členom vedenia v súvislosti 
s pridelením tejto podpory alebo po ňom, 
je uplatniteľným limitom najnižšia pevná 
odmena každého člena riadenia k 31. 
decembru 2019. Prémie alebo iné 
pohyblivé alebo porovnateľné zložky 
odmeňovania sa za žiadnych okolností 
nevyplácajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Enikő Győri

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investície, na ktoré sa vypláca podpora 
z Fondu na spravodlivú transformáciu 
alebo úverového nástroja pre verejný 
sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej 
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transformácie, sú oprávnené na 
financovanie podľa článku 7 ods. 1a, ak 
podpora z uvedených nástrojov 
nepresahuje 50 % celkového objemu 
investícií.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité vytvoriť synergie medzi tromi piliermi Mechanizmu spravodlivej transformácie. 
Skutočnosť, že projekty FST a tretieho piliera sú oprávnené na financovanie v rámci schémy 
na spravodlivú transformáciu, môže zvýšiť vplyv mechanizmu pre spravodlivú transformáciu 
v regiónoch zapojených do spravodlivej transformácie, keďže by sa v nich mohli tieto projekty 
využiť na podnietenie investícií s pomocou schémy na spravodlivú transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes



PE657.232v01-00 314/375 AM\1212517SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úvery, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, akákoľvek iná forma 
financovania alebo zvýšenia kreditnej 
kvality vrátane podriadeného dlhu alebo 
kapitálové či kvázi kapitálové investície, 
poskytované konečným prijímateľom 
priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
finančných sprostredkovateľov, fondov, 
investičných platforiem alebo iných 
nástrojov;

a) úvery, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, akákoľvek iná forma 
financovania alebo zvýšenia kreditnej 
kvality vrátane hybridného dlhu, 
podriadeného dlhu alebo kapitálové, 
konvertibilné kapitálové či kvázi 
kapitálové investície, poskytované 
konečným prijímateľom priamo alebo 
nepriamo prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov, fondov, investičných 
platforiem alebo iných nástrojov;

Or. en

Odôvodnenie

Hoci táto časť textu už bola odsúhlasená Radou, tento pozmeňujúci návrh odráža prístup 
spravodajcov k dokumentu o podpore platobnej schopnosti.

Pozmeňujúci návrh 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úvery, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, akákoľvek iná forma 
financovania alebo zvýšenia kreditnej 
kvality vrátane podriadeného dlhu alebo 
kapitálové či kvázi kapitálové investície, 
poskytované konečným prijímateľom 
priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
finančných sprostredkovateľov, fondov, 
investičných platforiem alebo iných 
nástrojov;

a) úvery, záruky, protizáruky alebo 
kapitálové investície poskytované 
konečným prijímateľom priamo alebo 
nepriamo prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov, fondov, investičných 
platforiem alebo iných nástrojov; dlhové 
systémy a kvázi kapitálové investície budú 
vylúčené z rámca a zakázané;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Oprávnené nástroje v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
majú za cieľ poskytovať kapitál alebo 
kvázikapitál spoločnostiam uvedeným 
v článku 3 ods. 2 písm. f).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Sprostredkovatelia v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
musia byť usadení v členskom štáte 
a pôsobiť v Únii. Riadiaca rada stanoví 
potrebné požiadavky týkajúce sa kontroly 
sprostredkovateľov (fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a iných) v súvislosti 
s uplatniteľným verejným poriadkom 
alebo aspektmi bezpečnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v prípade dlhových produktov 
uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a):

vypúšťa sa

i) istina, celý úrok a všetky sumy splatné 
v prospech implementujúceho partnera, 
ktoré však v súlade s podmienkami 
operácií financovania nedostane až 
dovtedy, kým nenastane platobná 
neschopnosť;
ii) straty vyplývajúce z reštrukturalizácie;
iii) straty vyplývajúce z výkyvov mien 
iných ako euro na trhoch s obmedzenými 
možnosťami dlhodobého hedžingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade kapitálových alebo kvázi 
kapitálových investícií uvedených v článku 
15 ods. 1 písm. a): investované sumy 
a súvisiace náklady na financovanie 

b) v prípade kapitálových investícií 
uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a): 
investované sumy a súvisiace náklady na 
financovanie a straty vyplývajúce 
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a straty vyplývajúce z kolísania mien iných 
ako euro;

z kolísania mien iných ako euro;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu 
i) sa v prípade podriadeného dlhu za 
platobnú neschopnosť považuje odklad, 
zníženie alebo požadované opustenie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii a riadiacej rade zriadenej 
v súlade s článkom 20 radí poradná rada.

1. Komisii a riadiacej rade zriadenej 
v súlade s článkom 20 radí poradná rada 
zložená z členov, ktorých účasť je 
bezplatná.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 460
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poradná rada sa usiluje o vyvážené 
zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

2. Poradná rada zabezpečuje 
minimálne vyvážené zastúpenie mužov 
a žien s podielom menej zastúpeného 
pohlavia aspoň 40 % a pozostáva z:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poradná rada sa usiluje o vyvážené 
zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

2. Poradná rada zabezpečuje vyvážené 
zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Európska komisia môže na 
základe návrhu predloženého 
organizáciou, ktorej zástupca je prijatý 
v poradnej rade, vymenovať zástupcu 
európskych sociálnych partnerov bez 
hlasovacieho práva obmedzeného na 
stranu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže na základe návrhu 
organizácie, ktorej zástupca je prijatý 
v poradnej rade, vymenovať zástupcu 
európskych sociálnych partnerov bez 
hlasovacieho práva obmedzeného na 
stranu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Podrobná zápisnica zo zasadnutí 
poradnej rady sa zverejňuje čo najskôr po 
schválení poradnou radou.

8. Podrobná zápisnica zo zasadnutí 
poradnej rady sa zverejňuje hneď po 
schválení poradnou radou.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 465
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre Program InvestEU sa zriadi 
riadiaca rada. Pozostáva zo štyroch 
zástupcov Komisie, troch zástupcov 
skupiny EIB, dvoch zástupcov 
implementujúcich partnerov iných ako 

1. Pre Program InvestEU sa zriadi 
riadiaca rada. Pozostáva zo štyroch 
zástupcov Komisie, troch zástupcov 
skupiny EIB, dvoch zástupcov 
implementujúcich partnerov iných ako 
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skupina EIB a jedného experta, ktorého za 
člena bez hlasovacieho práva vymenúva 
Európsky parlament. Expert bez 
hlasovacieho práva vymenovaný 
Európskym parlamentom nežiada ani 
neprijíma pokyny od inštitúcií, orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie, vlády 
akéhokoľvek členského štátu ani žiadnych 
iných verejných alebo súkromných 
subjektov a koná úplne nezávisle. Tento 
expert vykonáva svoje povinnosti 
nestranne a v záujme Fondu InvestEU.

skupina EIB a jedného experta, ktorého za 
člena bez hlasovacieho práva vymenúva 
Európsky parlament, a zabezpečuje, aby 
zloženie riadiacej rady ako celku bolo 
rodovo vyvážené. Expert bez hlasovacieho 
práva vymenovaný Európskym 
parlamentom nežiada ani neprijíma pokyny 
od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr 
Únie, vlády akéhokoľvek členského štátu 
ani žiadnych iných verejných alebo 
súkromných subjektov a koná úplne 
nezávisle. Tento expert vykonáva svoje 
povinnosti nestranne a v záujme Fondu 
InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytuje strategické a operačné 
usmernenia pre implementujúcich 
partnerov vrátane usmernení pre 
koncipovanie finančných produktov a pre 
ostatné operačné politiky a postupy 
potrebné na fungovanie Fondu InvestEU;

a) po pravidelnej porade so 
zástupcami členských štátov poradnej 
rady v jej samostatnom formáte podľa 
článku 19 ods. 6 poskytuje strategické 
a operačné usmernenia pre 
implementujúcich partnerov vrátane 
usmernení pre koncipovanie finančných 
produktov a pre ostatné operačné politiky 
a postupy potrebné na fungovanie Fondu 
InvestEU;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) určuje usmernenia uvedené 
v oddiele 6 písm. d) prílohy I.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 468
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis navrhovanej operácie 
financovania a investičnej operácie;

a) opis navrhovanej operácie 
financovania a investičnej operácie 
a spôsob, akým sa zabezpečuje ich súlad 
s taxonómiou EÚ a zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spôsob, akým navrhovaná operácia 
prispieva k cieľom politiky EÚ;

b) spôsob, akým navrhovaná operácia 
prispieva k cieľom politiky EÚ, najmä 
k prechodu na klimatickú neutralitu, na 
základe časovo ohraničených a vedecky 
podložených cieľov, ako aj k cieľom 
zelenej dohody a iným cieľom v oblasti 
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udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vplyv investície; f) hospodársky, sociálny, regionálny 
a environmentálny vplyv investície 
s osobitným dôrazom na vytváranie 
pracovných miest a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vplyv investície; f) vplyv investície s osobitným 
odkazom na vytváranie pracovných miest 
a udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) vplyv investície; f) vplyv investície vrátane vplyvu na 
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životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) ukazovatele udržateľnosti 
stanovené v nariadení o zverejňovaní 
informácií o udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 33 prijímať delegované akty 
s cieľom doplniť toto nariadenie 
stanovením dodatočných prvkov 
hodnotiacej tabuľky vrátane podrobných 
pravidiel týkajúcich sa hodnotiacej 
tabuľky, ktoré majú používať 
implementujúci partneri.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 475
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
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Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykonáva kontrolu 
s cieľom potvrdiť, že operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
navrhujú iní implementujúci partneri ako 
EIB, sú v súlade s právom a politikami 
Únie.

1. Komisia vykonáva kontrolu 
s cieľom potvrdiť, že operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
navrhujú iní implementujúci partneri ako 
EIB, sú v súlade s právom a politikami 
Únie vrátane zásady rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) zabezpečuje dosahovanie 
výdavkových cieľov v oblasti klímy 
a životného prostredia stanovených 
v článku 7 ods. 6 pre segment politiky 
týkajúci sa udržateľnej infraštruktúry 
a segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) konzultuje so všetkými 
zainteresovanými stranami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 478
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) s cieľom zabezpečiť rodovú 
rovnováhu by sa investičný výbor mal 
zaviazať k prijatiu stratégií a postupov na 
zabezpečenie rodovej vyváženosti vo 
výbore.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investičný výbor dvakrát ročne predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade zoznam 
všetkých záverov investičného výboru 
z predchádzajúcich šiestich mesiacov, ako 
aj súvisiace zverejnené hodnotiace tabuľky. 
Predložené dokumenty zahŕňajú všetky 
rozhodnutia, ktorými sa zamieta použitie 
záruky EÚ, a podliehajú prísnym 
požiadavkám na dôvernosť.

Investičný výbor dvakrát ročne predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade zoznam 
všetkých záverov investičného výboru 
z predchádzajúcich šiestich mesiacov, ako 
aj súvisiace zverejnené hodnotiace tabuľky. 
Predložené dokumenty zahŕňajú všetky 
rozhodnutia, ktorými sa zamieta použitie 
záruky EÚ, a informácie o pokroku pri 
dosahovaní výdavkových cieľov v oblasti 
výdavkov klímy a životného prostredia 
stanovených v článku 7 ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Od dátumu svojho zriadenia je 
investičný výbor zodpovedný aj za 
schvaľovanie návrhov na využitie záruky 
EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 na 
zvyšok investičného obdobia podľa 
uvedeného nariadenia. Posudzujú sa 
v súlade s kritériami stanovenými 
v uvedenom nariadení. Tieto návrhy 
posúdia zloženia investičného výboru 
zodpovedné za segment týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry a segment 
týkajúci sa strategických európskych 
investícií. Článok 22 sa neuplatňuje na 
takéto návrhy.

8. Od dátumu svojho zriadenia je 
investičný výbor zodpovedný aj za 
schvaľovanie návrhov na využitie záruky 
EÚ podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017 na 
zvyšok investičného obdobia podľa 
uvedeného nariadenia. Posudzujú sa 
v súlade s kritériami stanovenými 
v uvedenom nariadení. Tieto návrhy 
posúdia zloženia investičného výboru 
zodpovedné za segment týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry a segment 
týkajúci sa strategických európskych 
investícií. Všetky subjekty zapojené do 
rozhodovania a výberu projektov konajú 
podľa zásad transparentnosti, 
zodpovednosti a zaručenej účasti 
zainteresovaných strán vrátane 
organizácií občianskej spoločnosti. 
Subjekty by mali byť zložené z nezávislých 
expertov z rôznych technických oblastí 
vrátane expertov na klímu a mali by sa 
usilovať o vyvážené rodové zastúpenie. 
Informácie o projektoch, výberovom 
konaní a rozhodovaní sa zverejnia, 
pričom sa zachová dôvernosť citlivých 
obchodných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi Poradenské centrum 
InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 
poskytuje poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave, vypracúvaní, 

1. Komisia zriadi Poradenské centrum 
InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 
poskytuje poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave, vypracúvaní, 
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štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii 
investičných projektov a pri posilňovaní 
schopnosti predkladateľov projektov 
a finančných sprostredkovateľov 
implementovať operácie financovania 
a investičné operácie. Takáto podpora sa 
môže týkať ktorejkoľvek fázy životného 
cyklu projektu alebo financovania 
subjektu, ktorému sa poskytuje podpora.

štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii 
investičných projektov a pri posilňovaní 
schopnosti predkladateľov projektov 
a finančných sprostredkovateľov 
implementovať operácie financovania 
a investičné operácie. Takáto podpora sa 
môže týkať ktorejkoľvek fázy životného 
cyklu projektu alebo financovania 
subjektu, ktorému sa poskytuje podpora. 
Mala by sa naplánovať osobitná 
internetová stránka, ktorá by poskytovala 
podporu a informácie vo viacerých 
jazykoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Vzdelávanie a odborná príprava 
predstavujú kľúčový prvok akejkoľvek 
udržateľnej obnovy na úrovni EÚ, keďže 
ide o odvetvie, ktoré bolo vážne zasiahnuté 
v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľné, 
inovatívne a digitálne vzdelávanie 
a odbornú prípravu. Malo by sa počítať 
s osobitnou podporou pre MSP 
a organizácie v tejto oblasti, ktoré 
potrebujú financovanie, aby mohli 
pokračovať vo svojich činnostiach 
a rozvíjať ich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v náležitých prípadoch pomáha 
predkladateľom projektov pri vypracúvaní 
projektov, aby spĺňali ciele stanovené 
v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti 
stanovené v článku 13, a uľahčuje 
vypracúvanie dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu a v prípade 
projektov malého rozsahu ich združovanie, 
okrem iného prostredníctvom investičných 
platforiem uvedených v písmene f) tohto 
odseku za predpokladu, že takáto podpora 
nemá vplyv na závery investičného výboru, 
pokiaľ ide o možnosť využiť krytie zo 
záruky EÚ na takéto projekty;

c) v náležitých prípadoch pomáha 
predkladateľom projektov, najmä 
miestnym administratívam 
a spoločenstvám, pri vypracúvaní 
projektov, aby spĺňali ciele stanovené 
v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti 
stanovené v článku 13, a uľahčuje 
vypracúvanie dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu v súlade 
s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia s osobitným zreteľom na 
nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií a na 
zvýšenú transparentnosť pri ich 
vykonávaní a v prípade projektov malého 
rozsahu ich združovanie, okrem iného 
prostredníctvom investičných platforiem 
uvedených v písmene f) tohto odseku za 
predpokladu, že takáto podpora nemá 
vplyv na závery investičného výboru, 
pokiaľ ide o možnosť využiť krytie zo 
záruky EÚ na takéto projekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v náležitých prípadoch pomáha 
predkladateľom projektov pri vypracúvaní 
projektov, aby spĺňali ciele stanovené 
v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti 
stanovené v článku 13, a uľahčuje 
vypracúvanie dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu a v prípade 

c) v náležitých prípadoch pomáha 
predkladateľom projektov pri vypracúvaní 
projektov, aby spĺňali ciele stanovené 
v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti 
stanovené v článku 13, uľahčuje 
vypracúvanie dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu 
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projektov malého rozsahu ich združovanie, 
okrem iného prostredníctvom investičných 
platforiem uvedených v písmene f) tohto 
odseku za predpokladu, že takáto podpora 
nemá vplyv na závery investičného výboru, 
pokiaľ ide o možnosť využiť krytie zo 
záruky EÚ na takéto projekty;

a napomáha spravodlivú transformáciu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo 
v najväčšmi dotknutých regiónoch 
a v prípade projektov malého rozsahu ich 
združovanie, okrem iného prostredníctvom 
investičných platforiem uvedených 
v písmene f) tohto odseku za predpokladu, 
že takáto podpora nemá vplyv na závery 
investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť 
využiť krytie zo záruky EÚ na takéto 
projekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) uľahčuje vytváranie platforiem 
spolupráce na účely partnerských výmen 
a zdieľania údajov, know-how a najlepších 
postupov s cieľom podporiť budovanie 
databázy projektov a vývoj sektorov;

e) uľahčuje vytváranie platforiem 
spolupráce na účely partnerských výmen 
a zdieľania údajov, know-how a najlepších 
postupov s cieľom podporiť budovanie 
databázy projektov a vývoj sektorov, 
a vytváranie projektových škôl na miestnej 
úrovni, v ktorých sa združujú inovátori, 
predkladatelia projektov a subjekty 
zabezpečujúce financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) podporuje akcie v oblasti 
budovania kapacít, prostredníctvom 
ktorých sa majú rozvíjať organizačné 

h) podporuje akcie v oblasti 
budovania kapacít, prostredníctvom 
ktorých sa majú rozvíjať organizačné 
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kapacity, zručnosti a procesy a posilniť 
pripravenosť organizácií investovať, aby 
verejné orgány a predkladatelia projektov 
mohli budovať databázy investičných 
projektov, vyvíjať mechanizmy 
financovania a investičné platformy 
a riadiť projekty a aby finanční 
sprostredkovatelia mohli implementovať 
operácie financovania a investičné operácie 
v prospech subjektov, ktoré v snahe získať 
prístup k financiám čelia ťažkostiam, čo 
zahŕňa aj podporu zameranú na rozvíjanie 
schopnosti posudzovať riziká alebo 
sektorových poznatkov;

kapacity, zručnosti a procesy a posilniť 
pripravenosť organizácií investovať, aby 
verejné orgány a predkladatelia projektov 
mohli budovať databázy investičných 
projektov, vyvíjať mechanizmy 
financovania a investičné platformy 
a riadiť projekty a aby finanční 
sprostredkovatelia mohli implementovať 
operácie financovania a investičné operácie 
v prospech subjektov, ktoré v snahe získať 
prístup k financiám čelia ťažkostiam, čo 
zahŕňa aj podporu zameranú na rozvíjanie 
schopnosti posudzovať riziká alebo 
sektorových poznatkov; zriaďuje 
projektové školy na miestnej úrovni, 
v ktorých sa združujú inovátori, 
predkladatelia projektov a subjekty 
zabezpečujúce financovanie a pomáhajú 
zabezpečovať oprávnenosť projektov na 
financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) poskytuje podporu na operácie 
financovania a investičné operácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.
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Pozmeňujúci návrh 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia uzatvorí s každým 
poradenským partnerom dohodu 
o poradenstve týkajúcu sa vykonávania 
jednej alebo viacerých poradenských 
iniciatív. Za služby uvedené v odseku 2 
možno účtovať poplatky, aby sa pokryla 
časť nákladov na ich poskytovanie, 
s výnimkou služieb poskytovaných 
verejným predkladateľom projektov 
alebo neziskovým inštitúciám, ktoré sú 
bezplatné, ak je to odôvodnené. Poplatky 
účtované MSP za služby uvedené v odseku 
2 sú obmedzené na maximálne jednu 
tretinu nákladov na poskytnutie týchto 
služieb.

4. Komisia uzatvorí s každým 
poradenským partnerom dohodu 
o poradenstve týkajúcu sa vykonávania 
jednej alebo viacerých poradenských 
iniciatív. Za služby uvedené v odseku 2 
možno účtovať poplatky, aby sa pokryla 
časť nákladov na ich poskytovanie, 
s výnimkou služieb poskytovaných 
verejným predkladateľom projektov 
alebo neziskovým inštitúciám, ktoré sú 
bezplatné, ak je to odôvodnené. Poplatky 
účtované MSP za služby uvedené v odseku 
2 sú obmedzené na maximálne jednu 
štvrtinu nákladov na poskytnutie týchto 
služieb.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Financovanie poradenských služieb 

a technickej pomoci
Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
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segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
financovaných v rámci tohto segmentu.
Komisia implementuje túto sumu v rámci 
priameho alebo nepriameho riadenia, ako 
je uvedené v článku 62 ods. 1 písm. a) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Suma 80 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 490
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu 
alebo Rady podáva predseda riadiacej rady 
správu o výkonnosti Fondu InvestEU 
žiadajúcej inštitúcii, a to aj formou účasti 
na vypočutí v Európskom parlamente.

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu 
alebo Rady podáva predseda riadiacej rady 
správu o výkonnosti Fondu InvestEU 
žiadajúcej inštitúcii, a to aj formou účasti 
na vypočutí v Európskom parlamente. 
Európskemu parlamentu by sa mali 
predkladať pravidelné hodnotenia, ktoré 
sa zároveň zverejnia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu 
alebo Rady podáva predseda riadiacej rady 
správu o výkonnosti Fondu InvestEU 
žiadajúcej inštitúcii, a to aj formou účasti 
na vypočutí v Európskom parlamente.

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu 
alebo Rady podáva predseda riadiacej rady 
a predseda investičného výboru správu 
o výkonnosti Fondu InvestEU žiadajúcej 
inštitúcii, a to aj formou účasti na vypočutí 
v Európskom parlamente.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na otázky, ktoré Fondu InvestEU 
adresuje Európsky parlament alebo Rada, 
odpovedá predseda riadiacej rady ústne 
alebo písomne, a to v lehote piatich 
týždňov odo dňa ich doručenia.

2. Na otázky, ktoré Fondu InvestEU 
adresuje Európsky parlament alebo Rada, 
odpovedá predseda riadiacej rady 
a predseda investičného výboru ústne 
alebo písomne, a to v lehote piatich 
týždňov odo dňa ich doručenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
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Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa používajú 
v správach o pokroku Programu InvestEU 
pri dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov stanovených v článku 3, sa uvádzajú 
v prílohe III.

1. Ukazovatele, ktoré sa používajú 
v správach o pokroku Programu InvestEU 
pri dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov stanovených v článku 3, sa uvádzajú 
v prílohe III. Mali by odrážať rodovo 
citlivé údaje a vždy, keď je to možné, by 
mali byť koncipované rodovo citlivým 
spôsobom, pričom by zároveň mali 
poskytovať podklady pre posudzovanie 
vplyvu na rodovú rovnosť. Týmto 
spôsobom sa prostredníctvom 
monitorovania budú riešiť aj nedostatky 
vo feminizovaných odvetviach a otázky 
rovnosti príležitostí a rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi na 
trhu práce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa používajú 
v správach o pokroku Programu InvestEU 
pri dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov stanovených v článku 3, sa uvádzajú 
v prílohe III.

1. Ukazovatele udržateľnosti, ktoré sa 
používajú v správach o súlade 
s preverovacími kritériami taxonómie EÚ 
a o pokroku Programu InvestEU pri 
dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov stanovených v článku 3, najmä 
cieľov týkajúcich sa klimatickej 
neutrality, obehového hospodárstva 
a iných cieľov v oblasti životného 
prostredia, sa uvádzajú v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Systémom podávania správ 
o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na 
monitorovanie implementácie a výsledkov 
zhromažďovali efektívne, účinne a včas 
a umožňovali náležité monitorovanie rizík 
a portfólia záruk. Na tento účel sa 
implementujúcim partnerom, poradenským 
partnerom a prípadne iným príjemcom 
finančných prostriedkov Únie ukladajú 
primerané požiadavky na podávanie správ.

2. Systémom podávania správ 
o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na 
monitorovanie implementácie a výsledkov 
zhromažďovali efektívne, účinne a včas 
a umožňovali náležité monitorovanie rizík 
a portfólia záruk, ako aj posúdenie vplyvu 
na rodovú rovnosť. Na tento účel sa 
implementujúcim partnerom, poradenským 
partnerom a prípadne iným príjemcom 
finančných prostriedkov Únie ukladajú 
primerané požiadavky na podávanie správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia podáva správy 
o implementácii Programu InvestEU 
v súlade s článkami 241 a 250 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V súlade 
s článkom 41 ods. 5 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách obsahuje 
výročná správa informácie o úrovni 
implementácie programu vzhľadom na 
jeho ciele a ukazovatele výkonnosti. Aby si 
Komisia mohla plniť svoje povinnosti 
v oblasti podávania správ, každý 
implementujúci partner jej na tieto účely 
poskytuje raz za rok potrebné informácie 
vrátane informácií o fungovaní záruky EÚ.

3. Komisia podáva správy 
o implementácii Programu InvestEU 
v súlade s článkami 241 a 250 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. V súlade 
s článkom 41 ods. 5 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách obsahuje 
výročná správa informácie o úrovni 
implementácie programu vzhľadom na 
jeho ciele a ukazovatele výkonnosti. Aby si 
Komisia mohla plniť svoje povinnosti 
v oblasti podávania správ, každý 
implementujúci partner jej na tieto účely 
poskytuje raz za rok potrebné informácie 
vrátane informácií o fungovaní záruky EÚ. 
V prípade potreby sa k výročnej správe 
pripoja legislatívne návrhy na zmenu 
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tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Operácie v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa vykazujú 
samostatne, podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 498
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Hodnotenia Programu InvestEU sa 
vykonávajú tak, aby sa včas mohli využiť 
v rozhodovacom procese.

1. Hodnotenia Programu InvestEU by 
sa mali vzťahovať na vplyv projektu alebo 
činnosti na životné prostredie na základe 
harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti, zúčtovania prírodného 
kapitálu, analýzy životného cyklu, 
sledovania klimatických cieľov 
a preverovania udržateľnosti, 
a vykonávajú sa tak, aby sa včas mohli 
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využiť v rozhodovacom procese.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do 30. septembra 2024 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
nezávislú priebežnú hodnotiacu správu 
o Programe InvestEU, najmä pokiaľ ide 
o používanie záruky EÚ, plnenie 
povinností skupiny EIB podľa článku 10 
ods. 1 písm. b) a c), alokáciu záruky EÚ 
podľa článku 12 ods. 4 a 5, implementáciu 
Poradenského centra InvestEU, alokáciu 
rozpočtových prostriedkov podľa článku 
10 ods. 1 písm. d) bodu i), ako aj o článok 
7 ods. 6. V hodnotení sa predovšetkým 
preukazuje, ako zapojenie 
implementujúcich partnerov 
a poradenských partnerov do 
implementácie Programu InvestEU 
prispelo k dosiahnutiu cieľov Programu 
InvestEU, ako aj cieľov politiky EÚ, najmä 
pokiaľ ide o pridanú hodnotu a geografickú 
a sektorovú vyváženosť podporovaných 
operácií financovania a investičných 
operácií. V hodnotení sa zároveň 
posudzuje uplatňovanie preverovania 
udržateľnosti podľa článku 7 ods. 3 
a zameranie na MSP, ktoré sa dosiahlo 
v rámci segmentu politiky pre MSP 
uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c).

2. Komisia do 30. septembra 2024 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
nezávislú priebežnú hodnotiacu správu 
o Programe InvestEU, najmä pokiaľ ide 
o používanie záruky EÚ, plnenie 
povinností skupiny EIB podľa článku 10 
ods. 1 písm. b) a c), alokáciu záruky EÚ 
podľa článku 12 ods. 4 a 5, implementáciu 
Poradenského centra InvestEU, alokáciu 
rozpočtových prostriedkov podľa článku 
10 ods. 1 písm. d) bodu i), ako aj o článok 
7 ods. 6. V hodnotení sa predovšetkým 
preukazuje, ako zapojenie 
implementujúcich partnerov 
a poradenských partnerov do 
implementácie Programu InvestEU 
prispelo k dosiahnutiu cieľov Programu 
InvestEU, ako aj cieľov politiky EÚ, najmä 
pokiaľ ide o pridanú hodnotu a geografickú 
a sektorovú vyváženosť podporovaných 
operácií financovania a investičných 
operácií. V hodnotení sa zároveň 
posudzuje uplatňovanie preverovania 
udržateľnosti podľa článku 7 ods. 3 
a zameranie na MSP, ktoré sa dosiahlo 
v rámci segmentu politiky pre MSP 
uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c). 
V prípade potreby sa k priebežnej správe 
pripojí legislatívny návrh na zmenu tohto 
nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Kapitola 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť a viditeľnosť (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Implementujúci partneri 
a poradenskí partneri priznávajú pôvod 
finančných prostriedkov Únie (najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov) 
a zabezpečujú ich viditeľnosť tým, že 
poskytujú ucelené, účinné a cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

vypúšťa sa

Uplatňovanie požiadaviek podľa prvého 
pododseku na projekty v sektoroch obrany 
a vesmíru podlieha dodržiavaniu 
akýchkoľvek povinností týkajúcich sa 
zachovávania dôvernosti alebo 
mlčanlivosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňovanie požiadaviek podľa prvého 
pododseku na projekty v sektoroch obrany 
a vesmíru podlieha dodržiavaniu 
akýchkoľvek povinností týkajúcich sa 
zachovávania dôvernosti alebo 
mlčanlivosti.

Uplatňovanie požiadaviek podľa prvého 
pododseku na projekty v sektoroch 
bezpečnosti a vesmíru podlieha 
dodržiavaniu akýchkoľvek povinností 
týkajúcich sa zachovávania dôvernosti 
alebo mlčanlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia na svojom internetovom portáli 
zverejní informácie o operáciách 
financovania a investičných operáciách 
vrátane informácií o predpokladaných 
účinkoch a prínosoch projektov, pričom 
zohľadní ochranu dôverných a citlivých 
obchodných informácií. V súlade 
s príslušnými politikami transparentnosti 
a pravidlami Únie na ochranu údajov 
a na prístup k dokumentom 
a informáciám musia implementujúci 
partneri a iní prijímatelia finančných 
prostriedkov Únie iniciatívne 
a systematicky na svojich webových 
sídlach zverejňovať informácie týkajúce 
sa všetkých operácií financovania 
a investičných operácií, na ktoré sa 
vzťahuje tento program, a informácie 
týkajúce sa najmä spôsobu, akým tieto 
projekty prispievajú k dosahovaniu cieľov 
a požiadaviek tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
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Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Na zvýšenie transparentnosti by 
nástroj mal zahŕňať verejnú databázu 
obsahujúcu informácie o prideľovaní 
prostriedkov jednotlivým členským štátom 
a mal by byť súčasťou systému Európskej 
komisie pre finančnú transparentnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 209 ods. 3 
prvého a posledného pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách možno 
vzhľadom na článok [4] nariadenia 
[úverový nástroj pre verejný sektor] 
použiť na tvorbu rezerv na záruku EÚ 
podľa tohto nariadenia príjmy, vrátené 
platby a vymožené sumy z finančných 
nástrojov zriadených v rámci programov 
uvedených v prílohe IV k tomuto 
nariadeniu.

1. Odchylne od článku 209 ods. 3 
prvého a štvrtého pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa použijú na 
tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto 
nariadenia akékoľvek príjmy, vrátené 
platby a vymožené sumy z finančných 
nástrojov zriadených v rámci programov 
uvedených v prílohe IV k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej 
transformácie je podpora subjektov verejného sektora, ktorá by sa mala financovať z rozpočtu 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 506
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Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Všetky finančné nástroje vytvorené 
v rámci programov uvedených v prílohe 
IV k tomuto nariadeniu a rozpočtová 
záruka stanovená v zmysle nariadenia 
(EÚ) 2015/1017 sa môžu v prípade 
potreby a na základe predchádzajúceho 
hodnotenia zlúčiť spolu s nástrojmi podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Implementujúci partneri môžu 
predložiť Komisii operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré schválili, 
počas obdobia od uzatvorenia príslušnej 
dohody o záruke a prvého vymenovania 
všetkých členov investičného výboru po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Všetky finančné nástroje vytvorené 



PE657.232v01-00 342/375 AM\1212517SK.docx

SK

v rámci programov uvedených v prílohe 
IV k tomuto nariadeniu a rozpočtová 
záruka stanovená v zmysle nariadenia 
(EÚ) 2015/1017 sa môžu v prípade 
potreby a na základe predchádzajúceho 
hodnotenia zlúčiť spolu s nástrojmi podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Odchylne od článku 209 ods. 3 
druhého a tretieho pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách tvoria príjmy 
a splátky z finančných nástrojov 
vytvorených v rámci programov 
uvedených v prílohe IV k tomuto 
nariadeniu a rozpočtovej záruky 
stanovenej podľa nariadenia (EÚ) 
2015/1017, ktoré boli spojené so zárukou 
EÚ stanovenou podľa tohto nariadenia 
v súlade s článkom 34 ods. 4, vnútorné 
pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách pre 
záruku EÚ stanovenú týmto nariadením, 
resp. splátky na záruku EÚ stanovenú 
týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3b. Komisia posúdi operácie uvedené 
v odseku 3a a rozhodne, či sa záruka EÚ 
na ne vzťahuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Implementujúci partneri môžu 
predložiť Komisii operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré schválili, 
počas obdobia od uzatvorenia príslušnej 
dohody o záruke a prvého vymenovania 
všetkých členov investičného výboru po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Implementujúci partneri môžu 
predložiť Komisii operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré schválili, 
počas obdobia od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia do uzatvorenia 
príslušnej dohody o záruke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Komisia posúdi operácie uvedené 
v odseku 3c a rozhodne, či sa záruka EÚ 
na ne vzťahuje od dátumu uzatvorenia 
príslušných dohôd o záruke; následne 
môžu implementujúci partneri operácie 
financovania a investičné operácie 
podpísať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. Komisia posúdi operácie uvedené 
v odseku 6 a rozhodne, či sa záruka EÚ 
na ne vzťahuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Investičné obdobie, počas ktorého 
sa môže záruka EÚ poskytnúť na podporu 
operácií financovania a investičných 
operácií, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, trvá v prípade operácií EIB, 
v súvislosti s ktorými bola zmluva medzi 
EIB a príjemcom alebo finančným 
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sprostredkovateľom podpísaná do 31. 
decembra 2022, do uzatvorenia dohody 
o záruke medzi Komisiou a EIB podľa 
navrhovaného nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Program InvestEU, a v prípade operácií 
EIF, v súvislosti s ktorými bola zmluva 
medzi EIF a príjemcom alebo finančným 
sprostredkovateľom podpísaná do 
decembra 2022, do uzatvorenia dohody 
o záruke medzi Komisiou a EIF podľa 
navrhovaného nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Program InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. Všetky finančné nástroje vytvorené 
v rámci programov uvedených v prílohe 
IV k tomuto nariadeniu a rozpočtová 
záruka stanovená v zmysle nariadenia 
(EÚ) 2015/1017 sa môžu v prípade 
potreby a na základe predchádzajúceho 
hodnotenia zlúčiť spolu s nástrojmi podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3f. Odchylne od článku 209 ods. 3 
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druhého a tretieho pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách tvoria príjmy 
a splátky z finančných nástrojov 
vytvorených v rámci programov 
uvedených v prílohe IV k tomuto 
nariadeniu a rozpočtovej záruky 
stanovenej podľa nariadenia (EÚ) 
2015/1017, ktoré boli spojené so zárukou 
EÚ stanovenou podľa tohto nariadenia 
v súlade s odsekom 3e tohto článku, 
vnútorné pripísané príjmy v zmysle článku 
21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách pre záruku EÚ stanovenú 
týmto nariadením, resp. splátky na záruku 
EÚ stanovenú týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) maximálne 10 166 620 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

b) maximálne 11 250 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) maximálne 10 166 620 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

b) maximálne 11 250 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 520
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) maximálne 10 166 620 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

c) maximálne 13 000 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Príloha 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) maximálne 10 166 620 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

c) maximálne 12 500 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) maximálne 3 614 800 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

d) maximálne 5 567 500 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
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Príloha I – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) maximálne 3 614 800 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

d) maximálne 5 567 500 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) maximálne 4 900 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť ako šiesty segment Programu InvestEU 
opatrenie, ktoré navrhla Európska komisia v rámci EFSI prostredníctvom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, a predložiť návrh rozpočtových prostriedkov, ktoré k nemu 
patrili v súčasnom viacročnom finančnom rámci. Od zámeru pomôcť spoločnostiam EÚ, ktoré 
čelia problémom s platobnou schopnosťou z dôvodu pandémie COVID-19, by sa nemalo 
upustiť.

Pozmeňujúci návrh 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentov iných než 
segment strategických európskych 
investícií môžu patriť do jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí:

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentov iných než 
segment strategických európskych 
investícií môžu riešiť hlavné a naliehavé 
investičné potreby súvisiace s pandémiou 
COVID-19 a jej vážnym sociálnym, 
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hospodárskym a zdravotným vplyvom, ako 
aj podporovať ciele Európskej zelenej 
dohody a spravodlivej transformácie na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050 a môžu patriť do 
jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentov iných než 
segment strategických európskych 
investícií môžu patriť do jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí:

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentov iných než 
segment strategických európskych 
investícií sú obmedzené na jednu alebo 
viaceré z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií patria do oblastí 
stanovených v článku 7 ods. 1 písm. e). 
Môžu zahŕňať najmä dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu.

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií patria do oblastí 
stanovených v článku 7 ods. 1 písm. e). 
Môžu zahŕňať najmä dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu v súlade 
s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia s osobitným zreteľom na 
nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií patria do oblastí 
stanovených v článku 7 ods. 1 písm. e). 
Môžu zahŕňať najmä dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu.

Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií patria do oblastí 
stanovených v článku 7 ods. 1 písm. e). 
Môžu zahŕňať najmä dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, ako aj 
činnosti a kľúčové aktíva, na ktoré sa 
vzťahuje rámec EÚ na preverovanie 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rozvoj sektora energetiky v súlade 
s prioritami energetickej únie vrátane 
bezpečnosti dodávok energie a prechodu 
na čistú energiu a v súlade so záväzkami 
prijatými v rámci Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj a Parížskej dohody 
o zmene klímy, najmä prostredníctvom:

1. Rozvoj odvetvia energetiky 
v súlade s prioritami energetickej únie 
vrátane udržateľnej energetickej 
transformácie a v súlade so záväzkami 
prijatými v rámci Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj a Parížskej dohody 
o zmene klímy, najmä prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozširovania výroby, dodávok alebo 
používania čistej a udržateľnej energie 
z obnoviteľných zdrojov a bezpečných 
a udržateľných iných energetických 
zdrojov a riešení s nulovými a nízkymi 
emisiami;

a) rozširovania výroby, dodávok alebo 
používania čistej a udržateľnej energie 
z obnoviteľných zdrojov a bezpečných 
a udržateľných iných energetických 
zdrojov a riešení s nulovými emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vývoja inovatívnych systémov 
dodávky tepla a kombinovanej výroby 
elektriny a tepla s nulovými a nízkymi 
emisiami;

d) vývoja inovatívnych systémov 
dodávky tepla a kombinovanej výroby 
elektriny a tepla s nulovými emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) výroby a dodávok udržateľných 
syntetických palív 
z obnoviteľných/uhlíkovo neutrálnych 
zdrojov a iných bezpečných a udržateľných 

e) výroby a dodávok udržateľných 
syntetických palív z obnoviteľných zdrojov 
a iných bezpečných a udržateľných zdrojov 
s nulovými emisiami, biopalív, biomasy 
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zdrojov s nulovými a nízkymi emisiami, 
biopalív, biomasy a alternatívnych palív 
vrátane palív pre všetky druhy dopravy 
v súlade s cieľmi smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2018/200156 a

a alternatívnych palív vrátane palív pre 
všetky druhy dopravy v súlade s cieľmi 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2018/200156 a v medziach udržateľnej 
dostupnosti; a

_________________ _________________
56 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

56 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) infraštruktúry na zachytávanie 
a ukladanie uhlíka v priemyselných 
procesoch, bioelektrárňach a výrobných 
zariadeniach na účely energetickej 
transformácie.

f) technológií a infraštruktúry pre 
priemyselné procesy bez emisií, 
bioelektrárne a výrobné zariadenia 
v rámci prechodu na udržateľné 
hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rozvoj udržateľnej a bezpečnej 
dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, 
zariadení a inovačných technológií 
v súlade s prioritami Únie v oblasti 

2. Rozvoj udržateľnej a bezpečnej 
dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, 
zariadení a inovačných technológií 
v súlade s prioritami Únie v oblasti 
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dopravy a so záväzkami prijatými v rámci 
Parížskej dohody o zmene klímy, najmä 
prostredníctvom:

dopravy a plne zlučiteľných so záväzkami 
prijatými v rámci Parížskej dohody 
o zmene klímy, najmä prostredníctvom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projektov, ktoré podporujú rozvoj 
infraštruktúry transeurópskej dopravnej 
siete (TEN-T) vrátane údržby 
a bezpečnosti infraštruktúry, mestských 
uzlov TEN-T, námorných 
a vnútrozemských prístavov, letísk, 
multimodálnych terminálov a prepojení 
takýchto multimodálnych terminálov na 
siete TEN-T, ako aj telematických aplikácií 
uvedených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/201357;

a) projektov, ktoré podporujú rozvoj 
infraštruktúry transeurópskej dopravnej 
siete (TEN-T) s prioritou údržby 
a bezpečnosti infraštruktúry, mestských 
uzlov TEN-T, námorných 
a vnútrozemských prístavov, 
multimodálnych terminálov a prepojení 
takýchto multimodálnych terminálov na 
siete TEN-T, ako aj telematických aplikácií 
uvedených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/201357;

_________________ _________________
57 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 
2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete a o zrušení 
rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 1).

57 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 
2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete a o zrušení 
rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) projektov inteligentnej 
a udržateľnej mestskej mobility, ktoré sa 
sústreďujú na nízkoemisné mestské druhy 
dopravy, vrátane riešení vnútrozemských 
vodných ciest a inovatívnych riešení 
mobility, nediskriminačnej prístupnosti, 
nižšieho znečistenia ovzdušia a hluku, 
spotreby energie, sietí inteligentných miest, 
zachovania alebo zvýšenia úrovne 
bezpečnosti a zníženia nehodovosti, a to aj 
pre cyklistov a chodcov;

c) projektov inteligentnej 
a udržateľnej mestskej mobility, ktoré sa 
sústreďujú na mestské druhy dopravy 
s nulovými emisiami, vrátane riešení 
vnútrozemských vodných ciest 
a inovatívnych riešení mobility, 
nediskriminačnej prístupnosti, nižšieho 
znečistenia ovzdušia a hluku, spotreby 
energie, sietí inteligentných miest, 
zachovania alebo zvýšenia úrovne 
bezpečnosti a zníženia nehodovosti, a to aj 
pre cyklistov a chodcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podpory obnovy a dodatočného 
vybavenia dopravných mobilných 
zariadení s cieľom zaviesť riešenia pre 
mobilitu s nízkymi a nulovými emisiami, 
a to aj využívaním alternatívnych palív vo 
vozidlách všetkých druhov dopravy;

d) podpory obnovy a dodatočného 
vybavenia dopravných mobilných 
zariadení s cieľom zaviesť riešenia pre 
mobilitu s nulovými emisiami, a to aj 
využívaním alternatívnych palív vo 
vozidlách všetkých druhov dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) medzimestskej cyklistickej 
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infraštruktúry s osobitným zameraním na 
zaistenie bezpečných cezhraničných 
prepojení, a tým na rozvoj vytvárania 
nadnárodnej cyklistickej osi v rámci 
celoeurópskej siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – písmeno g – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) znižovanie emisií alebo iii) znižovanie emisií s jasným 
smerovaním k nulovým emisiám do roku 
2040; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) projektov na zachovanie alebo 
modernizáciu existujúcej dopravnej 
infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci 
TEN-T, ak je to potrebné na modernizáciu, 
zachovanie alebo zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky, rozvoj služieb 
inteligentných dopravných systémov (IDS) 
alebo zaistenie celistvosti infraštruktúry 
a štandardov, rozvoj bezpečných parkovísk 
a zariadení, nabíjacích a čerpacích staníc 
pre alternatívne palivá.

h) projektov na zachovanie alebo 
modernizáciu existujúcej dopravnej 
infraštruktúry vrátane diaľnic výhradne 
v rámci TEN-T, ak je to potrebné na 
modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie 
bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj 
služieb inteligentných dopravných 
systémov (IDS) alebo zaistenie celistvosti 
infraštruktúry a štandardov, rozvoj 
bezpečných parkovísk a zariadení, 
nabíjacích a čerpacích staníc pre 
alternatívne palivá.



PE657.232v01-00 356/375 AM\1212517SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) infraštruktúru odpadového 
hospodárstva;

b) využívanie odpadu a infraštruktúru 
odpadového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) dekarbonizáciu energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
zásadné znižovanie emisií v takýchto 
odvetviach vrátane predvádzania 
inovačných nízkoemisných technológií a 
ich zavádzania;

h) dekarbonizáciu energeticky 
náročných priemyselných odvetví a 
zásadné znižovanie emisií v takýchto 
odvetviach vrátane predvádzania 
inovačných technológií s nulovými 
emisiami a ich zavádzania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) dekarbonizáciu energetického 
výrobného a distribučného reťazca 

i) dekarbonizáciu energetického 
výrobného a distribučného reťazca 
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postupným ukončením využívania uhlia 
a ropy a

postupným ukončením využívania uhlia, 
plynu a ropy a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu 
pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom 
projektov, ktoré podporujú zavádzanie 
vysokokapacitných digitálnych sietí, 
pripojenie 5G alebo ktoré zlepšujú 
digitálnu pripojiteľnosť a prístup, najmä vo 
vidieckych oblastiach a okrajových 
regiónoch.

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu 
pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom 
projektov, ktoré podporujú zavádzanie 
vysokokapacitných digitálnych sietí, 
pripojiteľnosť alebo ktoré zlepšujú 
digitálnu pripojiteľnosť a prístup, najmä vo 
vidieckych oblastiach a okrajových 
regiónoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu 
pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom 
projektov, ktoré podporujú zavádzanie 
vysokokapacitných digitálnych sietí, 
pripojenie 5G alebo ktoré zlepšujú 
digitálnu pripojiteľnosť a prístup, najmä vo 
vidieckych oblastiach a okrajových 
regiónoch.

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu 
pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom 
projektov, ktoré podporujú zavádzanie 
vysokokapacitných digitálnych sietí alebo 
ktoré zlepšujú digitálnu pripojiteľnosť 
a prístup, najmä vo vidieckych oblastiach 
a okrajových regiónoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) umelej inteligencie; a) etickej umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) kvantových technológií; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Cestovný ruch. 9. Udržateľný cestovný ruch 
prostredníctvom investícií, ktoré 
prispievajú k transformácii tohto odvetvia, 
najmä k rozvoju prístupnosti, ekoturistiky 
a cenovo dostupného cestovania po 
železnici, a prostredníctvom podpory 
operácií podporujúcich udržateľnú, 
inovatívnu a digitálnu obnovu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Cestovný ruch. 9. Udržateľný cestovný ruch, najmä 
investície, ktoré prispievajú k obnove, 
udržateľnosti a konkurencieschopnosti 
tohto odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Obnova priemyselných lokalít 
(vrátane kontaminovaných miest) a obnova 
takýchto lokalít na účely udržateľného 
využívania.

10. Obnova priemyselných lokalít 
(vrátane kontaminovaných miest) a obnova 
takýchto lokalít na účely udržateľného 
využívania s výnimkou rekultivácie 
a obnovy v rámci zodpovednosti podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno d – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) cenovo dostupného sociálneho ii) cenovo dostupného, zdravého 
a energeticky hospodárneho sociálneho 
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bývania58; bývania58;

_________________ _________________
58 Cenovo dostupné sociálne bývanie sa má 
chápať ako bývanie určené pre 
znevýhodnené osoby alebo sociálne slabšie 
skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej 
solventnosti žijú v závažnej deprivácii 
v oblasti bývania alebo si nemôžu dovoliť 
bývanie za trhových podmienok.

58 Cenovo dostupné sociálne bývanie sa má 
chápať ako bývanie určené pre 
znevýhodnené osoby alebo sociálne slabšie 
skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej 
solventnosti žijú v závažnej deprivácii 
v oblasti bývania alebo si nemôžu dovoliť 
bývanie za trhových podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, 
primárnej starostlivosti, domácej 
a komunitnej starostlivosti;

iii) zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti a starostlivosti o deti vrátane 
verejných a súkromných predškolských 
zariadení, kliník, nemocníc, primárnej 
starostlivosti, domácej a komunitnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, 
primárnej starostlivosti, domácej 
a komunitnej starostlivosti;

iii) verejnej zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, 
primárnej starostlivosti, domácej 
a komunitnej starostlivosti;



AM\1212517SK.docx 361/375 PE657.232v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opatrení na podporu rodovej 
rovnosti;

g) opatrení na podporu rodovej 
rovnosti vrátane účasti žien na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Frances Fitzgerald
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) integrácie zraniteľných osôb 
vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

h) integrácie zraniteľných osôb 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
LGBTI+ osôb a štátnych príslušníkov 
tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Rozvoj obranného priemyslu 
s cieľom prispieť k strategickej autonómii 

vypúšťa sa
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Únie, najmä podporou:
a) dodávateľského reťazca obranného 
priemyslu Únie, najmä prostredníctvom 
finančnej podpory pre MSP a spoločnosti 
so strednou trhovou kapitalizáciou;
b) spoločností podieľajúcich sa na 
prelomových inovačných projektoch 
v sektore obrany a úzko súvisiacich 
technológií dvojakého použitia;
c) dodávateľského reťazca v sektore 
obrany pri účasti na projektoch 
spolupráce v oblasti výskumu a vývoja 
v sektore obrany vrátane projektov, na 
ktoré sa poskytuje podpora z Európskeho 
obranného fondu;
d) infraštruktúry pre výskum a odbornú 
prípravu v sektore obrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 4 – bod 4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1 Energetika: dodatočná 
nainštalovaná kapacita na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov a iných 
bezpečných a udržateľných zdrojov 
s nulovými a nízkymi emisiami [v 
megawattoch (MW)]

4.1 Energetika: dodatočná 
nainštalovaná kapacita na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov a iných 
bezpečných a udržateľných zdrojov 
s nulovými emisiami [v megawattoch 
(MW)]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Príloha III – bod 4 – bod 4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.2 Energetika: počet domácností, 
počet verejných a obchodných priestorov 
so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie

4.2 Energetika: počet domácností, 
počet verejných a obchodných priestorov 
so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie 
a budov s takmer nulovou spotrebou 
energie, pasívnych domov či budov 
s kladnou energetickou bilanciou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 5 – bod 5.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5.2a Počet podporovaných podnikov 
vedených ženami, podrobne uvedených 
podľa pohlavia primárneho vlastníka 
a/alebo väčšiny členov správnej rady

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 6 – bod 6.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6.4a Počet podporovaných podnikov 
vedených ženami, podrobne uvedených 
podľa pohlavia primárneho vlastníka 
a/alebo väčšiny členov správnej rady

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.1 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej 
infraštruktúry, v relevantných prípadoch 
rozdelený podľa fyzickej infraštruktúry 
a súvisiaceho tovaru a služieb

8.1 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zabezpečovaniu a/alebo 
zlepšovaniu kritickej infraštruktúry, 
rozdelený podľa fyzickej infraštruktúry 
a súvisiaceho tovaru a služieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.1a Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zníženiu emisií 
skleníkových plynov na úroveň 
hospodárstva s nulovými emisiami 
v súlade s európskymi cieľmi v oblasti 
klímy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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8.3 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k vývoju kritických 
technológií a vstupov pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov a položiek 
s dvojakým použitím

8.3 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k vývoju kritických 
technológií a vstupov pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov a civilných zložiek 
položiek s dvojakým použitím

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.4 Počet podporených podnikov, ktoré 
vyvíjajú a vyrábajú kritické technológie 
a vstupy pre bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov a položky s dvojakým 
použitím, rozdelené podľa veľkosti

8.4 Počet podporených podnikov, ktoré 
vyvíjajú a vyrábajú kritické technológie 
a vstupy pre bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov a civilné zložky položiek 
s dvojakým použitím, rozdelené podľa 
veľkosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.4a Počet klastrov a centier digitálnych 
inovácií, ktoré podporujú vytváranie 
synergií medzi regionálnymi, národnými, 
európskymi a súkromnými podnikmi 
a spoločnosťami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.5 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k dodávke, výrobe 
a vytváraniu zásob kritických vstupov 
vrátane kritického zdravotníckeho 
vybavenia

8.5 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k dodávke, výrobe 
a vytváraniu zásob kritických vstupov 
okrem prípadov, keď sú v medziach 
existujúcich právnych požiadaviek, najmä 
kritického zdravotníckeho vybavenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 Počet a objem operácií 
podieľajúcich sa na kľúčových podporných 
a digitálnych technológiách, ktoré majú 
strategický význam pre priemyselnú 
budúcnosť Únie.

8.7 Počet a objem operácií 
podieľajúcich sa na kľúčových podporných 
a digitálnych technológiách, ktoré majú 
strategický význam pre Úniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7a Počet a objem operácií na pomoc 
spoločnostiam a spoločenstvám, najmä 
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MSP, pri zvyšovaní odolnosti ich 
hodnotových reťazcov a modelov 
podnikania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Príloha IV – písmeno B – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Dlhový nástroj InnovFin: vypúšťa sa
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
účasti na programe Horizont 2020 – 
rámcový program pre výskum a inováciu 
(2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
1906/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
81),
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020) 
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104),
rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 3. 
decembra 2013, ktorým sa zriaďuje 
osobitný program na vykonávanie 
programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu (2014 – 
2020) a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 
2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 
2006/974/ES a 2006/975/ES (Ú. v. EÚ L 
347, 20.12.2013, s. 965).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Príloha IV – bod C – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Dlhový nástroj v rámci Nástroja 
na prepájanie Európy (CEF DI): 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 129).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) mať charakter verejného statku, 
z ktorého prevádzkovateľ alebo spoločnosť 
nemôže získať dostatočný finančný 
prospech (ako napríklad vzdelávanie 
a zručnosti, zdravotná starostlivosť 
a prístupnosť, bezpečnosť a obrana 
a infraštruktúra dostupná bez nákladov 
alebo za zanedbateľné náklady);

a) mať charakter verejného statku, 
z ktorého prevádzkovateľ alebo spoločnosť 
nemôže získať dostatočný finančný 
prospech (ako napríklad vzdelávanie 
a zručnosti, zdravotná starostlivosť 
a prístupnosť, bezpečnosť a infraštruktúra 
dostupná bez nákladov alebo za 
zanedbateľné náklady);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno f
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade podpory operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu strategických 
európskych investícií by sa investícia 
neuskutočnila alebo by sa neuskutočnila 
v rovnakom rozsahu prostredníctvom 
trhového financovania subjektmi 
usadenými alebo pôsobiacimi v Únii 
z dôvodu ťažkostí pri internalizovaní 
prínosov pre európsky strategický záujem;

f) v prípade podpory operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu strategických 
európskych investícií by sa investícia 
neuskutočnila alebo by sa neuskutočnila 
prostredníctvom trhového financovania 
subjektmi usadenými alebo pôsobiacimi 
v Únii z dôvodu ťažkostí pri 
internalizovaní prínosov pre európsky 
strategický záujem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 2 – bod 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Aby sa Fond InvestEU považoval 
za doplnkový k súkromným zdrojom 
uvedeným v článku 209 ods. 2 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
musí podporovať operácie financovania 
a investičné operácie implementujúcich 
partnerov tým, že sa zameria na investície, 
ktoré vzhľadom na svoju povahu (charakter 
verejného statku, externality, informačné 
asymetrie, aspekty sociálno-ekonomickej 
súdržnosti alebo iné) nie sú schopné 
generovať dostatočné finančné výnosy na 
úrovni trhu alebo sa považujú za príliš 
rizikové (v porovnaní s úrovňami rizika, 
ktoré sú relevantné súkromné subjekty 
ochotné akceptovať). Vzhľadom na 
uvedenú povahu nemôžu takéto operácie 
financovania a investičné operácie mať 
prístup k trhovému financovaniu za 
primeraných podmienok, pokiaľ ide 
o cenu, požiadavky na kolaterál, druh 
financovania, splatnosť poskytnutého 

1. Aby sa Fond InvestEU považoval 
za doplnkový k súkromným zdrojom 
uvedeným v článku 209 ods. 2 písm. b) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
musí podporovať operácie financovania 
a investičné operácie implementujúcich 
partnerov tým, že sa zameria na investície, 
ktoré vzhľadom na svoju povahu (charakter 
verejného statku, externality, informačné 
asymetrie, aspekty sociálno-ekonomickej 
súdržnosti alebo iné) nie sú schopné 
generovať dostatočné finančné výnosy na 
úrovni trhu alebo sa považujú za príliš 
rizikové (v porovnaní s úrovňami rizika, 
ktoré sú relevantné súkromné subjekty 
ochotné akceptovať). Vzhľadom na 
uvedenú povahu nemôžu takéto operácie 
financovania a investičné operácie mať 
prístup k trhovému financovaniu za 
primeraných podmienok, pokiaľ ide 
o cenu, požiadavky na kolaterál, druh 
financovania, splatnosť poskytnutého 
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financovania alebo iné podmienky, a bez 
verejnej podpory by sa v Únii 
neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili 
v rovnakom rozsahu.

financovania alebo iné podmienky, a bez 
verejnej podpory by sa v Únii 
neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili 
v rovnakom rozsahu. Projekty 
podporované z Fondu InvestEU sa 
zameriavajú na vytváranie dlhodobej 
zamestnanosti, verejnej infraštruktúry, 
udržateľného rastu a prispievajú 
k dosahovaniu cieľov Únie v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 2 – bod 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií sa takisto môžu 
považovať za doplnkové vždy, keď by iné 
súkromné a verejné subjekty usadené 
a pôsobiace v Únii tieto operácie bez 
podpory z Fondu InvestEU neuskutočnili 
alebo by ich neuskutočnili v rovnakom 
rozsahu.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií sa takisto môžu 
považovať za doplnkové vždy, keď by iné 
súkromné a verejné subjekty usadené 
a pôsobiace v Únii tieto operácie bez 
podpory z Fondu InvestEU neuskutočnili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 2 – bod 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora poskytovaná 
prostredníctvom vlastného kapitálu a kvázi 
vlastného kapitálu alebo prostredníctvom 

b) podpora poskytovaná 
prostredníctvom vlastného kapitálu, cien, 
požiadaviek na kolaterál alebo iných 
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dlhu s dlhou splatnosťou, cien, 
požiadaviek na kolaterál alebo iných 
podmienok, ktoré nie sú dostatočne 
dostupné na trhu alebo z iných verejných 
zdrojov;

podmienok, ktoré nie sú dostatočne 
dostupné na trhu alebo z iných verejných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – odsek 2 – bod 2 – odsek 2 – písmeno f a(nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) podpora fondom, účelovo 
vytvoreným subjektom, investičným 
platformám alebo iným mechanizmom 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. použitie, vývoj alebo výroba 
produktov a technológií, ktoré sú zakázané 
uplatniteľným medzinárodným právom, 
v oblasti obranných činností;

2. použitie, vývoj alebo výroba 
produktov a technológií, ktoré sú zakázané 
uplatniteľným medzinárodným právom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Bogdan Rzońca
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Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. vyraďovanie, prevádzka, adaptácia 
alebo výstavba jadrových elektrární;

11. vyraďovanie a prevádzka jadrových 
elektrární;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. investície týkajúce sa ťažby, 
spracovania, distribúcie, skladovania alebo 
spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, 
ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. 
Toto vylúčenie sa nevzťahuje na:

12. investície týkajúce sa výroby, 
spracovania, distribúcie, skladovania, 
prepravy alebo spaľovania fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. investície týkajúce sa ťažby, 
spracovania, distribúcie, skladovania alebo 
spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, 
ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. 
Toto vylúčenie sa nevzťahuje na:

12. investície týkajúce sa ťažby, 
výroby, spracovania, distribúcie, 
skladovania, prepravy alebo spaľovania 
fosílnych palív, ako aj investície súvisiace 
s ťažbou plynu. Toto vylúčenie sa 
nevzťahuje na:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. investície týkajúce sa ťažby, 
spracovania, distribúcie, skladovania alebo 
spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, 
ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. 
Toto vylúčenie sa nevzťahuje na:

12. investície týkajúce sa ťažby, 
spracovania, distribúcie, skladovania alebo 
spaľovania fosílnych palív a ropy, ako aj 
investície súvisiace s ťažbou plynu. Toto 
vylúčenie sa nevzťahuje na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty, v prípade ktorých 
neexistuje žiadna použiteľná alternatívna 
technológia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty, v prípade ktorých 
neexistuje žiadna použiteľná alternatívna 
technológia;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty, v prípade ktorých 
neexistuje žiadna použiteľná alternatívna 
technológia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) projekty týkajúce sa prevencie 
a kontroly znečisťovania;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) projekty vybavené zariadeniami na 
zachytávanie a ukladanie alebo 
zachytávanie a využívanie uhlíka; 
priemyselné alebo výskumné projekty, 
ktoré vedú k podstatnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v porovnaní 
s platnými referenčnými hodnotami 

vypúšťa sa
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systému EÚ na obchodovanie s emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. investície súvisiace s vyraďovaním 
z prevádzky, prevádzkou, adaptáciou, 
výstavbou alebo predlžovaním životnosti 
jadrových elektrární alebo s likvidáciou či 
uskladňovaním jadrového odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 2 – odsek 1 – bod 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15a. investície do letiskovej 
infraštruktúry s výnimkou 
najvzdialenejších regiónov a do 
infraštruktúry diaľnic;

Or. en


