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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2018)0439),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 173 a čl. 175 odst. 3 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C8-0257/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze …1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...2,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na společné schůze Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru podle článku 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru a 
stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0000/2018),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie (3) V posledních letech přijala Unie 

                                               
1 Úř. věst. …
2 Úř. věst. …
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ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného růstu a vytváření pracovních 
míst, jako je unie kapitálových trhů, 
strategie pro jednotný digitální trh, balíček 
Čistá energie pro všechny Evropany, akční 
plán EU pro oběhové hospodářství, 
strategie pro nízkoemisní mobilitu a 
obranná a kosmická strategie pro Evropu. 
Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného růstu podporujícího 
začleňování a vytváření pracovních míst, 
jako je strategie Evropa 2020, unie 
kapitálových trhů, strategie pro jednotný 
digitální trh, Evropská agenda pro 
kulturu, balíček Čistá energie pro všechny 
Evropany, akční plán EU pro oběhové 
hospodářství, strategie pro nízkoemisní 
mobilitu a obranná a kosmická strategie 
pro Evropu a evropský pilíř sociálních 
práv. Fond InvestEU by měl využívat a 
zesilovat synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 
mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 
k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, k 
sociální odolnosti a inkluzivnosti a k 
integraci kapitálových trhů Unie, a to 
včetně řešení odstraňujících jejich 
roztříštěnost a zvyšujících různorodost 
zdrojů financování podniků v Unii. V této 
souvislosti by měl podporovat projekty, 
které jsou technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 
využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 
sdílení rizik a kapitálových nástrojů na 
základě záruky z rozpočtu Unie a 
příspěvků prováděcích partnerů. Měl by 
být založen na poptávce, přičemž podpora 
v rámci Fondu InvestEU by se zároveň 
měla soustředit na příspěvky k plnění cílů 
politiky Unie.

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 
mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 
k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, k 
sociální odolnosti a inkluzivnosti a k 
integraci kapitálových trhů Unie, a to 
včetně řešení odstraňujících jejich 
roztříštěnost a zvyšujících různorodost 
zdrojů financování podniků v Unii. V této 
souvislosti by měl podporovat dvojí 
hodnotu kulturních a tvůrčích odvětví, 
projekty, které jsou technicky, ekonomicky 
a sociálně životaschopné, a to poskytnutím 
rámce pro využívání dluhových nástrojů, 
nástrojů pro sdílení rizik a kapitálových 
nástrojů na základě záruky z rozpočtu Unie 
a finančních příspěvků prováděcích 
partnerů. Měl by být založen na poptávce, 
přičemž podpora v rámci Fondu InvestEU 
by se zároveň měla soustředit na příspěvky 
k plnění cílů politiky Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 
investice do hmotných i nehmotných aktiv 
s cílem stimulovat růst, investice a 
zaměstnanost, čímž přispěje k většímu 
blahobytu a spravedlivějšímu rozložení 
příjmů v Unii. Intervence Fondu InvestEU 
by měly doplňovat unijní podporu 
poskytovanou prostřednictvím grantů.

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 
investice do hmotných i nehmotných aktiv, 
včetně kulturního dědictví, s cílem 
stimulovat růst, investice a zaměstnanost, 
čímž přispěje k většímu blahobytu a 
spravedlivějšímu rozložení příjmů a k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Unii. Intervence Fondu 
InvestEU by měly doplňovat unijní 
podporu poskytovanou prostřednictvím 
grantů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými v akčním plánu Komise 
týkajícím se financování udržitelného 
růstu13.

(8) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
sociálních a udržitelných investic v 
souladu s cíli stanovenými v akčním plánu 
Komise týkajícím se financování 
udržitelného růstu13.

_________________ _________________

13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)97 final.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Vzhledem k významu řešení změn 
klimatu v souladu se závazkem Unie plnit 
Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje bude Program 
InvestEU přispívat k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na realizaci klimatických cílů. Očekává se, 
že akce v rámci Programu InvestEU 
přispějí na klimatické cíle 30 % celkového 
finančního krytí programu. Relevantní 
opatření budou identifikována v průběhu 
přípravy a plnění Programu InvestEU a 
budou přehodnocována v kontextu 
příslušných postupů hodnocení a 
přezkumu.

(9) Vzhledem k významu řešení změn 
klimatu v souladu se závazkem Unie plnit 
Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje bude Program 
InvestEU přispívat k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle vynaložit 30 % výdajů z rozpočtu Unie 
na realizaci klimatických cílů. Očekává se, 
že akce v rámci Programu InvestEU 
přispějí na klimatické cíle 30 % celkového 
finančního krytí programu. Relevantní 
opatření budou identifikována v průběhu 
přípravy a plnění Programu InvestEU a 
budou přehodnocována v kontextu 
příslušných postupů hodnocení a 
přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy a vody, mimořádné povětrnostní jevy, 
ztrátu biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 

(11) Podle zprávy o globálních rizicích z 
roku 2018, kterou vydalo Světové 
ekonomické fórum, souvisí polovina z 
deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 
globální ekonomiku s životním prostředím. 
Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 
půdy a vody, mimořádné povětrnostní jevy, 
ztrátu biodiverzity a neúspěchy v oblasti 
zmírňování klimatických změn a 
přizpůsobování se těmto změnám. 
Environmentální zásady jsou silně 
zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 
politikách. Proto by začleňování 
environmentálních cílů mělo být 
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podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a s ním související 
předcházení ekologickým rizikům a jejich 
řízení by měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. EU by rovněž měla 
sledovat své výdaje související s 
biologickou rozmanitostí a kontrolou 
znečištění ovzduší s cílem splnit povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228415. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikou 
vypracovanou v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost a 
řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních i 
společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

podporováno i v rámci operací 
souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 
životního prostředí a s ním související 
předcházení ekologickým rizikům a jejich 
řízení, včetně událostí, jako jsou záplavy, 
zemětřesení, lesní požáry a jiné katastrofy,
by měly být začleněny do přípravy a 
provádění investic. EU by rovněž měla 
sledovat své výdaje související s 
biologickou rozmanitostí a kontrolou 
znečištění ovzduší s cílem splnit povinnosti 
týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 
o biologické rozmanitosti a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/228415. Investice přidělené na cíle 
environmentální udržitelnosti by proto 
měly být sledovány pomocí společných 
metodik, jež jsou v souladu s metodikou 
vypracovanou v rámci jiných programů 
Unie pro klima, biologickou rozmanitost a 
řízení znečištění ovzduší, čímž by se 
umožnilo posuzování individuálních i 
společných dopadů investic na klíčové 
složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 
vody, půdy a biologické rozmanitosti.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Investiční projekty s výraznou 
podporou Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly podléhat ověřování 

(12) Investiční projekty s výraznou 
podporou Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly podléhat ověřování 
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udržitelnosti v souladu s pokyny, které by 
měla vypracovat Komise ve spolupráci s 
prováděcími partnery v rámci Programu 
InvestEU, a za pomoci vhodného využití 
kritérií stanovených v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování] s cílem určit, zda je určitá 
hospodářská činnost z hlediska životního 
prostředí udržitelná, a to v souladu s 
pokyny vypracovanými pro jiné programy 
Unie. Tyto pokyny by měly obsahovat 
přiměřená ustanovení, aby se zabránilo 
nepřiměřené administrativní zátěži.

udržitelnosti v souladu s investičními 
pokyny, které by měla vypracovat Komise 
ve spolupráci s prováděcími partnery v 
rámci Programu InvestEU, a za pomoci 
vhodného využití kritérií stanovených v 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování] s cílem určit, zda 
je určitá hospodářská činnost z hlediska 
životního prostředí udržitelná, a to v 
souladu s investičními pokyny 
vypracovanými pro jiné programy Unie. 
Tyto investiční pokyny by měly obsahovat 
přiměřená ustanovení, aby se zabránilo 
nepřiměřené administrativní zátěži.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Pro splnění cílů Unie 
týkajících se udržitelnosti, včetně 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030, mají zásadní význam výrazné 
investice do evropské infrastruktury. V 
souvislosti s tím by se podpora z Fondu 
InvestEU měla zaměřovat na investice do 
infrastruktury v oblasti dopravy, 
energetiky včetně energetické účinnosti a 
obnovitelné energie, životního prostředí a 
klimatu, námořní a digitální oblasti. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a soudržnost mezi příslušnými 
programy Unie. Vzhledem k 
bezpečnostním hrozbám by investiční 
projekty podporované Unií měly zohlednit 

(13) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Pro splnění cílů Unie 
týkajících se udržitelnosti, včetně 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030, mají zásadní význam výrazné 
investice do evropské infrastruktury, mimo 
jiné do vzájemných propojení a do 
energetické účinnosti. V souvislosti s tím 
by se podpora z Fondu InvestEU měla 
zaměřovat na investice do dopravy, včetně 
údržby nebo modernizace stávající 
infrastruktury se zvláštním důrazem na 
aktiva v oblasti bezpečnosti a zabezpečení,
energetiky včetně energetické účinnosti, 
propojení energetických soustav a 
obnovitelné energie, životního prostředí a 
klimatu, námořní a digitální oblasti. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
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zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, jako 
je Evropský fond pro regionální rozvoj, 
které poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur.

proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a soudržnost mezi příslušnými 
programy Unie. Vzhledem k 
bezpečnostním hrozbám a k předcházení 
rizikům by investiční projekty 
podporované Unií měly zohlednit zásady 
ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, jako 
je Evropský fond pro regionální rozvoj, 
které poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Malé a střední podniky hrají v Unii 
zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, že 
jsou vnímány jako vysoce rizikové a 
nemají dostatečné zajištění, čelí 
problémům v oblasti přístupu k 
financování. Další výzvy souvisí s 
potřebou malých a středních podniků 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace a inovací a také 
zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. V porovnání s většími 
podniky navíc mají přístup k užšímu 
souboru finančních zdrojů: obvykle 
nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 
přístup na burzy cenných papírů nebo k 
velkým institucionálním investorům. 
Problém přístupu k financování je ještě 
větší v případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
financování formou bankovních 

(16) Malé a střední podniky, včetně 
podniků v tvůrčích a kulturních 
odvětvích, hrají v Unii zásadní úlohu. 
Ovšem vzhledem k tomu, že jsou vnímány 
jako vysoce rizikové a nemají dostatečné 
zajištění, čelí problémům v oblasti přístupu 
k financování. Další výzvy souvisí s 
potřebou malých a středních podniků 
udržet si konkurenceschopnost 
prostřednictvím digitalizace, 
internacionalizace a inovací a také 
zvyšováním dovedností svých 
zaměstnanců. V porovnání s většími 
podniky navíc mají přístup k užšímu 
souboru finančních zdrojů: obvykle 
nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 
přístup na burzy cenných papírů nebo k 
velkým institucionálním investorům. 
Problém přístupu k financování je ještě 
větší v případě malých a středních podniků, 
jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 
aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 
značně závislé na bankách a dluhovém 
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kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, a poskytování rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 
schopnosti malých a středních podniků 
financovat svůj vznik, růst a rozvoj a 
překonat ekonomické poklesy a také pro 
zvýšení odolnosti hospodářství a 
finančního systému během ekonomického 
poklesu či otřesů. Navíc to doplňuje 
iniciativy, které jsou již realizovány v 
kontextu unie kapitálových trhů. Fond 
InvestEU by měl poskytovat příležitost 
zaměřit se na specifické, více zacílené 
finanční produkty.

financování formou bankovních 
kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 
nebo leasingu. Podpora malých a středních 
podniků, které čelí výše uvedeným 
výzvám, a poskytování rozmanitějších 
zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 
schopnosti malých a středních podniků 
financovat svůj vznik, růst a rozvoj a 
překonat ekonomické poklesy a také pro 
zvýšení odolnosti hospodářství a 
finančního systému během ekonomického 
poklesu či otřesů a pro jejich schopnost 
vytvářet pracovní místa a pohodu ve 
společnosti. Navíc to doplňuje iniciativy, 
které jsou již realizovány v kontextu unie 
kapitálových trhů. Fond InvestEU by měl 
poskytovat příležitost zaměřit se na 
specifické, více zacílené finanční produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 
sociálním rozměru Evropy16 a evropský 
pilíř sociálních práv17, budování 
inkluzivnější a spravedlivější Unie 
představuje klíčovou prioritu pro řešení 
nerovnosti v Unii a pro podporu politik 
sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě a zdravotní 
péči. Investice do ekonomiky související se 
společenským, dovednostním a lidským 
kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 
při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 
sociálním rozměru Evropy16, evropský pilíř 
sociálních práv17 a právní rámec EU 
týkající se Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, budování 
inkluzivnější a spravedlivější Unie 
představuje klíčovou prioritu pro řešení 
nerovnosti v Unii a pro podporu politik 
sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
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osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a ke 
zlepšení situace v oblasti mezigenerační 
solidarity, zdravotnictví, bezdomovectví, 
digitální inkluze a rozvoje komunit a 
situace týkající se role a místa mladých a 
zranitelných lidí ve společnosti, a to včetně 
státních příslušníků třetích zemí. Program 
InvestEU by měl také přispívat k podpoře 
evropské kultury a kreativity. Aby bylo 
možné reagovat na zásadní společenské 
proměny v Unii a proměny pracovního trhu 
v průběhu následujícího desetiletí, je 
nezbytné investovat do lidského kapitálu, 
mikrofinancování, financování sociálních 
podniků a nových obchodních modelů 
sociální ekonomiky, včetně investic se 
sociálním dopadem a zadávání zakázek se 
sociálními výsledky. Program InvestEU by 
měl posilovat vznikající ekosystém 
sociálního trhu a zvyšovat nabídku 
financování a přístup k němu v případě 
mikropodniků a sociálních podniků, aby 
byla uspokojena poptávka těch, kdo to 
nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 
na vysoké úrovni o investicích do sociální 
infrastruktury v Evropě18 identifikovala 
investiční mezery v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 
vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 
Proto by měla být na podporu rozvoje 
hodnotového řetězce sociálního trhu a 
odolnější Unie využita kolektivní síla 
veřejného, komerčního i filantropického 
kapitálu a také podpora nadací.

využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 
při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 
osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a ke 
zlepšení situace v oblasti mezigenerační 
solidarity, zdravotnictví a odvětví 
sociálních služeb, sociálního bydlení, 
bezdomovectví, digitální inkluze a rozvoje 
komunit a situace týkající se role a místa 
mladých a zranitelných lidí ve společnosti, 
a to včetně státních příslušníků třetích 
zemí. Program InvestEU by měl také 
přispívat k podpoře evropské kultury a 
kreativity. Aby bylo možné reagovat na 
zásadní společenské proměny v Unii a 
proměny pracovního trhu v průběhu 
následujícího desetiletí, je nezbytné 
investovat do lidského kapitálu, sociální 
infrastruktury, udržitelných a sociálních 
financí, mikrofinancování, financování 
sociálních podniků a nových obchodních 
modelů sociální ekonomiky, včetně 
investic se sociálním dopadem a zadávání 
zakázek se sociálními výsledky. Program 
InvestEU by měl posilovat vznikající 
ekosystém sociálního trhu a zvyšovat 
nabídku financování a přístup k němu v 
případě mikropodniků a sociálních podniků 
a institucí sociální solidarity, aby byla 
uspokojena poptávka těch, kdo to nejvíce 
potřebují. Zpráva pracovní skupiny na 
vysoké úrovni o investicích do sociální 
infrastruktury v Evropě18 identifikovala 
celkovou investiční mezeru ve výši 1,5 
bilionu EUR na období let 2018 až 2030 v 
oblasti sociální infrastruktury a služeb 
včetně vzdělávání, odborné přípravy, 
zdraví a bydlení, které vyžadují podporu, a 
to i na úrovni EU. Proto by měla být na 
podporu rozvoje hodnotového řetězce 
sociálního trhu a odolnější Unie využita 
kolektivní síla veřejného, komerčního i 
filantropického kapitálu a také alternativní 
druhy poskytovatelů financí, jako jsou 
etické, sociální a udržitelné subjekty, a 
podpora nadací.

_________________ _________________
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16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250.

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 
evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018..

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 
evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018..

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 
dvou složek, totiž složky EU a složky 
členského státu. Složka EU by měla 
přiměřeným způsobem řešit celounijní 
selhání trhu nebo suboptimální investiční 
podmínky; podporované akce by měly mít 
jasnou evropskou přidanou hodnotu.
Složka členského státu by měla dát 
členským státům možnost přispět částí 
svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 
řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU s 
cílem využít záruky EU na finanční či 
investiční operace, které mají řešit 
specifická selhání trhu nebo suboptimální 
investiční podmínky na jejich vlastním 
území, a to včetně znevýhodněných a 
odlehlých oblastí, jako jsou nejvzdálenější 
regiony Unie, za účelem plnění cílů fondu 
v rámci sdíleného řízení. Akce 
podporované z Fondu InvestEU 
prostřednictvím složky EU nebo složky 
členského státu by neměly duplikovat či 
vytěsňovat soukromé financování ani 
narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu.

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 
dvou složek, totiž složky EU a složky 
členského státu. Obě složky by se měly 
zabývat specifickými selháními trhu v 
rámci celé Unie nebo určitých členských 
států anebo suboptimálními investičními 
situacemi souvisejícími s cíli politiky 
Unie. Kromě toho by měly mít členské 
státy možnost přispívat do složky 
členského státu formou záruk nebo 
hotovosti. Akce podporované z Fondu 
InvestEU prostřednictvím složky EU nebo 
složky členského státu by neměly 
duplikovat či vytěsňovat soukromé 
financování ani narušovat hospodářskou 
soutěž na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Složka členského státu by měla být 
konkrétně navržena tak, aby umožňovala 
využití prostředků v rámci sdíleného řízení 
na poskytování záruky vydané Unií. Tato 
kombinace má za cíl mobilizovat vysoké 
úvěrové hodnocení Unie na podporu 
vnitrostátních a regionálních investic a 
současně zajistit konzistentní řízení rizik 
podmíněných závazků prostřednictvím 
provádění záruky poskytnuté Komisí v 
rámci nepřímého řízení. Unie by měla 
zaručit finanční a investiční operace 
uvedené v záručních dohodách uzavřených 
mezi Komisí a prováděcími partnery v 
rámci složky členského státu, fondy v 
rámci sdíleného řízení by měly poskytovat 
tvorbu rezerv pro záruku na základě míry 
tvorby rezerv stanovené Komisí podle 
povahy operací a výsledných očekávaných 
ztrát a členský stát by převzal ztráty nad 
rámec očekávaných ztrát vydáním záruky 
„back-to-back“ ve prospěch Unie. Tato 
ujednání by měla být uzavřena v jednotné 
dohodě o přiznání příspěvku uzavřené s 
každým členským státem, který si tuto 
možnost dobrovolně zvolí. Dohoda o 
přiznání příspěvku by měla zahrnovat 
jednu nebo více konkrétních záručních 
dohod, které má příslušný členský stát 
provádět. Stanovení míry tvorby rezerv 
případ od případu vyžaduje odchylku od 
[čl. 211 odst. 1] nařízení (EU, Euratom) č. 
XXXX19 („finanční nařízení“). Tento návrh 
přináší také jednotný soubor pravidel pro 
rozpočtové záruky podporované centrálně 
řízenými fondy nebo fondy v rámci 
sdíleného řízení, což by usnadnilo jejich 
kombinování.

(20) Složka členského státu by měla být 
konkrétně navržena tak, aby umožňovala 
využití prostředků v rámci sdíleného řízení 
na poskytování záruky vydané Unií. Tato 
kombinace má za cíl mobilizovat vysoké 
úvěrové hodnocení Unie na podporu 
vnitrostátních a regionálních investic a 
současně zajistit konzistentní řízení rizik 
podmíněných závazků prostřednictvím 
provádění záruky poskytnuté Komisí v 
rámci nepřímého řízení. Unie by měla 
zaručit finanční a investiční operace 
uvedené v záručních dohodách uzavřených 
mezi Komisí a prováděcími partnery v 
rámci složky členského státu, fondy v 
rámci sdíleného řízení by měly poskytovat 
tvorbu rezerv pro záruku na základě míry 
tvorby rezerv stanovené Komisí po dohodě 
s členským státem podle povahy operací a 
výsledných očekávaných ztrát a členský 
stát anebo prováděcí partneři nebo 
soukromí investoři by převzali ztráty nad 
rámec očekávaných ztrát vydáním záruky 
„back-to-back“ ve prospěch Unie. Na 
základě vlastního uvážení členského státu 
by rovněž měla existovat možnost 
protizáruky, která by částečně nebo plně 
hradila očekávané ztráty plynoucí z 
užívání fondů v rámci sdíleného řízení.
Tato ujednání by měla být uzavřena v 
jednotné dohodě o přiznání příspěvku 
uzavřené s každým členským státem, který 
si tuto možnost dobrovolně zvolí. Dohoda 
o přiznání příspěvku by měla zahrnovat 
jednu nebo více konkrétních záručních 
dohod, které má příslušný členský stát 
provádět. Stanovení míry tvorby rezerv 
případ od případu vyžaduje odchylku od 
[čl. 211 odst. 1] nařízení (EU, Euratom) č. 
XXXX[1] („finanční nařízení“). Tento návrh 
přináší také jednotný soubor pravidel pro 
rozpočtové záruky podporované centrálně 
řízenými fondy nebo fondy v rámci 
sdíleného řízení, což by usnadnilo jejich 
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kombinování.

_________________

19 prázdné

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Očekává se, že záruka EU ve 
výši 38 000 000 000 EUR (v běžných 
cenách) na úrovni Unie mobilizuje více než 
650 000 000 000 miliard dalších investic v 
celé Unii, a měla by být orientačně
přidělena na jednotlivá okna.

(23) Očekává se, že záruka EU ve 
výši 38 000 000 000 EUR (v běžných 
cenách) na úrovni Unie mobilizuje více než 
650 000 000 000 miliard dalších investic v 
celé Unii, a měla by být přidělena na 
jednotlivá okna.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Členské státy by měly přispívat do 
složky členského státu v podobě záruk 
nebo v hotovosti. Aniž jsou dotčeny výsady 
Rady při provádění Paktu o stabilitě a 
růstu, příspěvky členských států ve formě 
záruk nebo hotovosti do složky členského 
státu nebo příspěvky buď členského státu, 
nebo národních podpůrných bank 
zařazených do obecného správního 
sektoru nebo jednajících jménem 
členského státu do investičních platforem 
by se měly považovat za jednorázová 
opatření ve smyslu článku 5 nařízení 
Rady (ES) č. 1466/97 a článku 3 nařízení 
Rady (ES) č. 1467/97.
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Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Záruka EU tvořící základ Fondu 
InvestEU by měla být prováděna nepřímo 
Komisí, která se bude opírat o prováděcí 
partnery s přístupem ke konečným 
příjemcům. Komise by měla s jednotlivými 
prováděcími partnery uzavřít záruční 
dohodu přidělující záruční kapacitu z 
Fondu InvestEU, aby podpořila jejich 
finanční a investiční operace, které splňují 
cíle a kritéria způsobilosti Fondu InvestEU. 
Fond InvestEU by měl mít specifickou 
strukturu řízení, která zajistí vhodné 
využívání záruky EU.

(24) Záruka EU tvořící základ Fondu 
InvestEU by měla být prováděna nepřímo 
Komisí, která se bude opírat o prováděcí 
partnery s přístupem ke konečným 
příjemcům. Komise by měla s jednotlivými 
prováděcími partnery uzavřít záruční 
dohodu přidělující záruční kapacitu z 
Fondu InvestEU, aby podpořila jejich 
finanční a investiční operace, které splňují 
cíle a kritéria způsobilosti Fondu InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Fond InvestEU by měl mít 
vhodnou řídicí strukturu, jejíž funkce by 
měla odpovídat jedinému účelu, jímž je 
zajištění odpovídajícího využití záruky 
EU. Tato řídicí struktura by měla být 
složena z poradní komise, řídícího výboru 
a investičního výboru. Komise by měla 
posoudit slučitelnost finančních a 
investičních operací předložených 
prováděcími partnery s právem EU a 
jejími politikami, avšak rozhodnutí o 
finančních a investičních operacích by 
měl v konečném důsledku přijímat 
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prováděcí partner.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Za účelem výměny informací a 
sdělování informací o přijímání finančních 
produktů zavedených v rámci Fondu 
InvestEU a za účelem diskuse o vývoji 
potřeb a nových produktech včetně 
specifických územních mezer na trhu by 
měla být zřízen poradní výbor sestávající 
ze zástupců prováděcích partnerů a 
zástupců členských států.

(25) Za účelem výměny informací a 
sdělování informací o přijímání finančních 
produktů zavedených v rámci Fondu 
InvestEU a za účelem diskuse o vývoji 
potřeb a nových produktech včetně 
specifických územních mezer na trhu by 
měla být zřízen poradní výbor sestávající 
ze zástupců Komise, skupiny Evropské 
investiční banky (EIB), prováděcích 
partnerů a zástupců členských států a z 
jednoho odborníka na každé ze čtyř oken 
jmenovaného Evropským hospodářským a 
sociálním výborem.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Komise by měla posoudit 
slučitelnost finančních a investičních 
operací předložených prováděcími 
partnery s právem EU a jejími politikami, 
avšak rozhodnutí o finančních a 
investičních operacích by měl v konečném 
důsledku přijímat prováděcí partner.

(26) Řídicí rada by měla stanovit 
strategickou orientaci Fondu InvestEU a 
pravidla nezbytná pro jeho fungování a 
měla by stanovit pravidla platná pro 
operace s investičními platformami.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Projektový tým sestávající z 
odborníků, které dají prováděcí partneři k 
dispozici Komisi, aby jí poskytovali 
odborné poradenství při finančním a 
technickém posuzování navržených 
finančních a investičních operací, by měl 
hodnotit ty operace, jež prováděcí partneři 
předložili k posouzení investičnímu 
výboru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Při výběru prováděcích partnerů 
pro zavedení Fondu InvestEU by měla 
Komise zvážit schopnost protistrany plnit 
cíle Fondu InvestEU a přispívat vlastními 
zdroji, aby se zajistilo odpovídající 
zeměpisné pokrytí a diverzifikace, byli 
přilákáni soukromí investoři a byla 
zajištěna dostatečná diverzifikace rizik, 
jakož i nová řešení pro selhání trhu a 
suboptimální investiční situace. Vzhledem 
ke své roli v rámci Smluv své schopnosti 
působit ve všech členských státech a ke 
stávajícím zkušenostem se současnými 
finančními nástroji a fondem EFSI zůstane 
privilegovaným prováděcím partnerem 
Fondu InvestEU Evropská investiční 
banka („EIB“). Kromě skupiny EIB by 
měly mít národní podpůrné banky nebo 
instituce možnost nabízet škálu 
doplňkových finančních produktů 
vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 

(29) Při výběru prováděcích partnerů 
pro zavedení Fondu InvestEU by měla 
Komise zvážit schopnost protistrany plnit 
cíle Fondu InvestEU a přispívat do něho, 
aby se zajistilo odpovídající zeměpisné 
pokrytí a diverzifikace, byli přilákáni 
soukromí investoři a byla zajištěna 
dostatečná diverzifikace rizik, jakož i nová 
řešení pro selhání trhu a suboptimální 
investiční situace a byla zabezpečena 
hospodářská, sociální a územní 
soudržnost. Vzhledem ke své roli v rámci 
Smluv své schopnosti působit ve všech 
členských státech a ke stávajícím 
zkušenostem se současnými finančními 
nástroji a fondem EFSI zůstane 
privilegovaným prováděcím partnerem 
v rámci složky EU Fondu InvestEU 
skupina EIB. Kromě skupiny EIB by měly 
mít národní regionální a místní podpůrné 
banky nebo instituce možnost nabízet škálu 
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schopnosti na regionální úrovni by mohly 
být prospěšné pro maximalizaci dopadu 
veřejných fondů na území Unie. Kromě 
toho by mělo být možné mít za prováděcí 
partnery jiné mezinárodní finanční 
instituce, zejména pokud představují 
srovnatelnou výhodu z hlediska 
specifických odborných znalostí a 
zkušeností v určitých členských státech. 
Zároveň by mělo být možné, aby jako 
prováděcí partneři mohly působit i další 
subjekty splňující kritéria stanovená ve 
finančním nařízení.

doplňkových finančních produktů 
vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 
schopnosti na regionální úrovni by mohly 
být prospěšné pro maximalizaci dopadu 
veřejných fondů na území Unie. Kromě 
toho by mělo být možné mít za prováděcí 
partnery jiné mezinárodní finanční 
instituce, zejména pokud představují 
srovnatelnou výhodu z hlediska 
specifických odborných znalostí a 
zkušeností v určitých členských státech. 
Zároveň by mělo být možné, aby jako 
prováděcí partneři mohly působit i další 
subjekty splňující kritéria stanovená ve 
finančním nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby se zajistilo, že se intervence v 
rámci složky EU Fondu InvestEU zaměřují 
na selhání trhu a suboptimální investiční 
situace na úrovni EU a že zároveň splňují 
cíl co největšího geografického dosahu, 
měla by být záruka EU přidělena 
prováděcím partnerům, kteří samostatně 
nebo společně s dalšími prováděcími 
partnery mohou působit alespoň ve třech
členských státech. Předpokládá se však, že 
přibližně 75 % záruky EU v rámci složky 
EU by bylo přiděleno prováděcímu 
partnerovi nebo partnerům, kteří mohou 
finanční produkty v rámci Fondu 
InvestEU nabídnout ve všech členských 
státech.

(30) Aby se zajistilo, že se intervence v 
rámci složky EU Fondu InvestEU zaměřují 
na selhání trhu a suboptimální investiční 
situace na úrovni EU a že zároveň splňují 
cíl co největšího geografického dosahu, 
měla by být záruka EU přidělena 
prováděcím partnerům, kteří samostatně 
nebo společně s dalšími prováděcími 
partnery mohou působit v jednom nebo 
více členských státech. Pokud prováděcí 
partneři působí ve více než jednom státě, 
měla by smluvní odpovědnost prováděcích 
partnerů zůstat omezená jejich 
příslušnými vnitrostátními mandáty. 
Předpokládá se však, že nejméně 75 % 
záruky EU v rámci složky EU by bylo 
přiděleno skupině EIB.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Fond InvestEU by měl podle 
potřeby umožňovat bezproblémovou a 
účinnou kombinaci grantů či finančních 
nástrojů nebo grantů a finančních nástrojů, 
které jsou financovány z rozpočtu EU nebo 
z inovačního fondu systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS), s touto 
zárukou v situacích, kdy je to nezbytné pro 
nejlepší podporu investic za účelem řešení 
konkrétních selhání trhu nebo 
suboptimálních investičních situací.

(33) Fond InvestEU by měl podle 
potřeby umožňovat bezproblémovou a 
účinnou kombinaci grantů či finančních 
nástrojů nebo grantů a finančních nástrojů, 
které jsou financovány z rozpočtu EU nebo 
z jiných fondů, jako je inovační fond, 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(ETS), s touto zárukou v situacích, kdy je 
to nezbytné pro nejlepší podporu investic 
za účelem řešení konkrétních selhání trhu 
nebo suboptimálních investičních situací.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V zájmu zajištění širokého 
zeměpisného dosahu poradenských služeb 
v rámci Unie a úspěšného využití místních 
znalostí o Fondu InvestEU by mělo být v 
případě potřeby a s ohledem na stávající 
režimy podpory zřízeno místní zastoupení 
Poradenského centra InvestEU, které by 
poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 
přizpůsobenou místním podmínkám v 
praxi.

(36) V zájmu zajištění širokého 
zeměpisného dosahu poradenských služeb 
v rámci Unie a úspěšného využití místních 
znalostí o Fondu InvestEU by mělo být v 
případě potřeby a s ohledem na stávající 
režimy podpory zřízeno místní zastoupení 
Poradenského centra InvestEU, které by 
poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 
přizpůsobenou místním podmínkám v 
praxi. S cílem usnadnit poskytování 
poradenské podpory na místní úrovni by 
Poradenské centrum InvestEU mělo 
spolupracovat s národními podpůrnými 
bankami nebo institucemi a řídicími 
orgány evropských strukturálních a 
investičních fondů a mělo by těžit z jejich 
odborných znalostí a využívat je. V 
členských státech, v nichž národní 
podpůrné banky nebo instituce neexistují, 
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by mělo Poradenské centrum InvestEU na 
žádost dotčeného členského státu 
případně poskytovat proaktivní 
poradenství ve spojitosti se zřízením 
takové banky nebo instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Poradenské centrum InvestEU by 
mělo poskytovat poradenskou podporu 
malým projektům a projektům pro 
startupy, zejména pokud se startupy snaží
ochránit své investice do výzkumu a 
inovací získáním titulů duševního 
vlastnictví, jako jsou patenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytná podpora budování kapacit za 
účelem rozvoje organizačních kapacit a 
činností tvorby trhu, které jsou potřebné k 
vytváření kvalitních projektů. Kromě toho 
je cílem vytvořit podmínky pro zvyšování 
potenciálního počtu způsobilých příjemců 
v rodících se segmentech trhu, zejména 
pokud malé individuální projekty výrazně 
zvyšují transakční náklady na úrovni 
projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování. 
Podpora budování kapacit by proto měla 

(37) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytná podpora budování kapacit za 
účelem rozvoje organizačních kapacit a 
činností tvorby trhu, které jsou potřebné k 
vytváření kvalitních projektů. Kromě toho 
je cílem vytvořit podmínky pro zvyšování 
potenciálního počtu způsobilých příjemců 
v rodících se segmentech trhu, zejména 
pokud malé individuální projekty výrazně 
zvyšují transakční náklady na úrovni 
projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování. 
Podpora budování kapacit by proto měla 
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doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifickou oblast politiky.

doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifickou oblast politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
poskytovatelů služeb a orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) „partnerem Poradenského centra“ 
způsobilá protistrana, s níž Komise uzavře 
dohodu za účelem provedení služby 
poskytované Poradenským centrem 
InvestEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „dohodou o příspěvcích“ právní 
nástroj, jímž Komise a členské státy 
upřesní podmínky záruky EU v rámci 
složky členského státu uvedené v článku 
9;

Or. en

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „finančním příspěvkem“ příspěvek 
od prováděcího partnera ve formě vlastní 
kapacity pro podstupování rizika anebo 
finanční podpory poskytnuté operaci, na 
niž se vztahuje toto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „prováděcím partnerem“ způsobilá 
protistrana, například finanční instituce 
nebo jiný zprostředkovatel, se kterou 
Komise podepíše záruční dohodu a/nebo 
dohodu o vedení Poradenského centra 
InvestEU;

7) „prováděcím partnerem“ způsobilá 
protistrana, například finanční instituce 
nebo jiný zprostředkovatel, se kterou 
Komise podepíše záruční dohodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „investičními pokyny“ soubor 
kritérií vycházejících ze zásad 
stanovených tímto nařízením s ohledem 
na obecné cíle, kritéria způsobilosti a 
způsobilé nástroje, které používá 
investiční výbor při transparentním a 
nezávislém rozhodování o používání záruk 
EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) „investičními platformami“ 
zvláštní účelové jednotky, spravované 
účty, smluvní režimy spolufinancování 
nebo sdílení rizik nebo režimy zavedené 
jakýmikoli jinými nástroji, jejichž 
prostřednictvím subjekty poskytují 
finanční příspěvek k financování určitého 
počtu investičních projektů, a jež mohou 
zahrnovat:

a) národní platformy nebo platformy na 
nižší vnitrostátní úrovni, které sdružují 
několik investičních projektů na území 
určitého členského státu;

b) platformy pro více zemí nebo 
regionální platformy, které sdružují 
partnery z několika členských států nebo 
třetích zemí se zájmem o projekty v určité 
zeměpisné oblasti;

c) tematické platformy, které sdružují 
investiční projekty v určitém odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) „udržitelným financováním“ 
proces řádného zohledňování 
environmentálních a sociálních aspektů 
při investičním rozhodování, který vede k 
vyšším investicím do dlouhodobějších a 
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udržitelných činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nárůstu míry zaměstnanosti v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) udržitelnosti ekonomiky EU a 
jejímu růstu;

b) růstu ekonomiky EU a její 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociální odolnosti a inkluzivitě 
Unie;

c) sociálním inovacím, odolnosti a 
inkluzivitě Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podpoře vědeckého a technického 
pokroku, kultury, vzdělávání a odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti mikrofinancování a 
financování sociálních podniků, podpora 
finančních a investičních operací 
souvisejících se sociálními investicemi a 
dovednostmi a rozvoj a konsolidace trhů 
pro sociální investice v oblastech 
uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. d).

d) zvyšování přístupnosti a 
dostupnosti mikrofinancování a 
financování sociálních podniků, 
kulturního a tvůrčího odvětví a odvětví 
vzdělávání, podpora finančních a 
investičních operací souvisejících se 
sociálními investicemi, kompetencemi a 
dovednostmi a rozvoj a konsolidace trhů 
pro sociální investice v oblastech 
uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. d).

Or. en
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě příspěvků uvedených v druhém 
pododstavci mohou členské státy přispívat 
do složky členského státu formou záruk 
nebo hotovosti. Výše příspěvku do složky 
členského státu nesmí překročit [X%] 
celkových prostředků v této složce.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orientační rozdělení částky 
uvedené v odst. 1 prvním pododstavci je 
uvedeno v příloze I tohoto nařízení. 
Komise může částky uvedené v příloze I v 
relevantních případech upravit až o 15 % 
na každý cíl. O veškerých úpravách 
uvědomí Evropský parlament a Radu.

2. Rozdělení částky uvedené v odst. 1 
prvním pododstavci je uvedeno v příloze I. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 26 za účelem doplnění tohoto 
nařízení změnou částek uvedených v 
příloze I v relevantních případech upravit 
až o 15 % na každé okno.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Fond InvestEU bude fungovat 
prostřednictvím následujících čtyř oken, 
která budou zaměřena na selhání trhu nebo
suboptimální investiční situace v daných 

1. Fond InvestEU bude fungovat 
prostřednictvím následujících čtyř oken, 
která budou zaměřena na selhání trhu 
anebo suboptimální investiční situace v 
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oblastech působnosti: daných oblastech působnosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 
zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy, energie, digitálního propojení, 
dodávek a zpracování surových materiálů, 
vesmíru, oceánů a vody, odpadů, přírodní a 
další environmentální infrastruktury, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají k 
dosažení unijních cílů environmentální 
nebo sociální udržitelnosti či obojího nebo 
splňují unijní normy environmentální nebo 
sociální udržitelnosti;

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 
zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy, včetně údržby nebo modernizace 
stávající infrastruktury se zvláštním 
důrazem na aktiva v oblasti bezpečnosti a 
zabezpečení, bydlení, energetiku, včetně 
propojení energetických soustav, 
energetické účinnosti a obnovitelné 
energie, digitálního propojení, kultury, 
dodávek a zpracování surových materiálů, 
vesmíru, oceánů a vody, odpadů, přírodní a 
další environmentální infrastruktury, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají k 
dosažení unijních cílů environmentální 
nebo sociální udržitelnosti či obojího nebo 
splňují unijní normy environmentální nebo 
sociální udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) okno pro sociální investice a 
dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 
financování sociálních podniků a sociální 
ekonomiku, dovednosti, vzdělávání, 
odbornou přípravu a související služby, 
sociální infrastrukturu (včetně sociálního a 

d) okno pro sociální investice a 
dovednosti: zahrnuje etické a udržitelné 
financování, mikrofinancování, převzetí 
podniku pracovníky, financování 
sociálních podniků a sociální ekonomiku, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
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studentského bydlení), sociální inovace, 
zdravotní a dlouhodobou péči, začlenění 
a přístupnost, kulturní aktivity se sociálním 
cílem, začleňování zranitelných osob 
včetně občanů třetích zemí.

a související služby, sociální infrastrukturu 
(včetně sociálního a studentského bydlení), 
sociální inovace, zdravotní a dlouhodobou 
péči, začlenění a přístupnost, kulturní 
aktivity se sociálním cílem, kulturní a 
tvůrčí odvětví, mimo jiné i s 
mezikulturním dialogem a cíli v oblasti 
sociální soudržnosti; začleňování 
zranitelných osob včetně občanů třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace v rámci okna 
pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 
písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 
klimatické, environmentální a sociální 
udržitelnosti s cílem minimalizovat 
škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 
pro klima, životní prostředí a sociální 
rozměr. Za tímto účelem poskytnou 
předkladatelé žádající financování 
adekvátní informace podle pokynů 
vytvořených Komisí. Z přezkumu budou 
vyloučeny malé projekty do určité velikosti 
definované v pokynech.

Finanční a investiční operace v rámci okna 
pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 
písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 
klimatické, environmentální a sociální 
udržitelnosti s cílem minimalizovat 
škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 
pro klima, životní prostředí a sociální 
rozměr. Za tímto účelem poskytnou 
předkladatelé žádající financování 
adekvátní informace podle investičních 
pokynů vytvořených Komisí. Z přezkumu 
budou vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti definované v investičních 
pokynech.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny Komise umožní: Investiční pokyny umožní:
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Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odhadnout dopad na sociální 
začleňování určitých oblastí nebo 
populací.

c) odhadnout dopad na sociální 
začleňování, pokud jde o zlepšení kvality 
života a sociální soudržnost, se zvláštním 
důrazem na zranitelnější osoby žijící v
určitých oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prováděcí partneři budou 
poskytovat informace nezbytné k tomu, 
aby bylo možné sledovat investice, které 
přispívají k plnění cílů Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí, a to na 
základě pokynů, které poskytne Komise.

4. Prováděcí partneři budou 
poskytovat informace nezbytné k tomu, 
aby bylo možné sledovat investice, které 
přispívají k plnění cílů Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí, a to na 
základě investičních pokynů, které 
poskytne Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Adicionalita
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Pro účely tohoto nařízení se 
„adicionalitou“ rozumí podpora takových 
operací ze strany Fondu InvestEU, které 
řeší selhání trhu nebo suboptimální 
investiční situace a které by v období, 
během něhož je možné využít záruku EU, 
nemohli prováděcí partneři provést bez 
podpory Fondu InvestEU nebo by je 
nemohli provést ve stejném rozsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé okno uvedené v čl. 7 odst. 1 
sestává ze dvou složek zaměřených na 
specifická selhání trhu nebo suboptimální 
investiční situace, a to následovně:

1. Každé okno uvedené v čl. 7 odst. 1 
sestává ze dvou složek: složky EU a složky 
členského státu. Obě složky se zabývají 
specifickými selháními trhu v rámci celé 
Unie anebo určitých členských států 
anebo suboptimálními investičními 
situacemi souvisejícími s cíli politiky 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) složka EU je zaměřena na tyto 
situace:

vypouští se

i) selhání trhu nebo suboptimální 
investiční situace související s prioritami 
politiky Unie, řešené na úrovni Unie;

ii) celounijní selhání trhu nebo 
suboptimální investiční situace; nebo



PR\1165426CS.docx 33/70 PE628.640v01-00

CS

iii) nová či komplexní selhání trhu nebo 
suboptimální investiční situace se 
záměrem vyvinout nová finanční řešení a 
struktury trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) složka členského státu je zaměřena 
na specifická selhání trhu a suboptimální 
investiční situace v jednom nebo několika 
členských státech za účelem plnění cílů 
přispívajících fondů v rámci sdíleného 
řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou přispívat do 
složky členského státu v podobě záruk 
nebo v hotovosti. Výše příspěvku do složky 
členského státu nesmí překročit [X%] 
celkových prostředků v této složce. Tyto 
příspěvky mohou být využity na platby 
čerpání záruk pouze poté, co bylo 
provedeno financování podle čl. 4 odst. 1 
prvního pododstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát a Komise uzavřou dohodu o 
příspěvcích nebo dodatek k této dohodě do 
čtyř měsíců od rozhodnutí Komise o přijetí 
dohody o partnerství nebo plánu SZP 
nebo současně s rozhodnutím Komise o 
změně programu nebo plánu SZP.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkový objem části záruky EU 
spadající pod složku členského státu 
týkající se členského státu, míru tvorby 
rezerv na tuto část, objem příspěvků z 
fondů v rámci sdíleného řízení, zahajovací 
fázi tvorby rezerv v souladu s ročním 
finančním plánem a objem výsledného 
podmíněného závazku krytého zárukou 
„back-to-back“ poskytnutou daným 
členským státem;

a) celkový objem části záruky EU 
spadající pod složku členského státu 
týkající se členského státu, míru tvorby 
rezerv na tuto část, objem příspěvků z 
fondů v rámci sdíleného řízení, zahajovací 
fázi tvorby rezerv v souladu s ročním 
finančním plánem a objem výsledného 
podmíněného závazku krytého zárukou 
„back-to-back“ poskytnutou daným 
členským státem anebo prováděcími 
partnery nebo soukromými investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděcího partnera nebo 
partnery, kteří vyjádřili svůj zájem, a 
povinnost Komise informovat členský stát 

c) prováděcího partnera nebo partnery 
zvolené v dohodě s členským státem;
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o zvoleném prováděcím partnerovi či 
partnerech;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě vlastní úvahy členských států 
mohou být po dohodě s prováděcími 
partnery použity příspěvky z fondů v 
rámci sdíleného řízení na záruky 
veškerých tranší strukturovaných nástrojů 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud úroveň rezerv pro část 
záruky EU spadající pod složku členského 
státu klesne na 10 % počáteční rezervy, 
poskytne příslušný členský stát na výzvu 
Komise do společného rezervního fondu 
částku ve výši až 5 % počáteční rezervy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Aniž jsou dotčeny výsady Rady při 
provádění Paktu o stabilitě a růstu, 
příspěvky členských států ve formě záruk 
nebo hotovosti do složky členského stát 
nebo příspěvek buď členského státu, nebo 
národních podpůrných bank zařazených 
do obecného správního sektoru nebo 
jednajících jménem členského státu do 
investičních platforem se považuje za 
jednorázová opatření ve smyslu článku 5 
nařízení Rady (ES) č. 1466/97 a článku 3 
nařízení Rady (ES) č. 1467/97.

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU je poskytována 
prováděcím partnerům v souladu s [čl. 219 
odst. 1] [finančního nařízení] a spravována 
v souladu s [hlavou X] [finančního 
nařízení].

1. Záruka EU je poskytována 
prováděcím partnerům v souladu s [čl. 219 
odst. 1] [finančního nařízení] a spravována 
v souladu s [hlavou X] [finančního 
nařízení]. Záruka EU je nezrušitelná, 
bezpodmínečná a poskytuje se na 
požádání způsobilým protistranám za 
účelem provedení finančních nebo 
investičních operací, na něž se vztahuje 
toto nařízení, a její nacenění je výlučně 
spjato s vlastnostmi a rizikovým profilem 
podkladových operací při řádném 
zohlednění povahy podkladových operací 
a dosažení zamýšlených politických cílů, 
včetně možné žádosti o zvláštní koncesní 
podmínky a případných pobídek, zejména 
pak:

a) v situacích, kdy by napjaté podmínky 
na finančních trzích zabránily 
uskutečnění životaschopného projektu;

b) případně k usnadnění zřízení 
investičních platforem nebo financování 
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projektů v odvětvích nebo oblastech, kde 
dochází k významnému selhání trhu 
a/nebo suboptimální investiční situaci;

c) případně k odstranění nedostatků v 
sociální infrastruktuře;

d) pokud v členském státě dochází k 
rozsáhlým asymetrickým otřesům.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho by záruka EU měla zajistit:

a) silný mechanismus pro okamžité využití 
záruky

b) dobu trvání slučitelnou s konečnou 
splatností poslední pohledávky od 
konečného příjemce;

c) dostatečné monitorování portfolia rizik 
a záruk;

d) spolehlivý mechanismus pro odhad 
očekávaných peněžních toků v případě, že 
je záruka využita;

e) dostatečnou dokumentaci ohledně 
rozhodnutí v oblasti řízení rizik;

f) dostatečnou flexibilitu ohledně způsobu 
využití záruky, která by prováděcím 
partnerům umožnila přímo těžit ze záruky, 
jestli/až bude potřeba, zejména v případě 
neexistence dalšího programu záruk;

g) splnění veškerých případných dalších 
požadavků stanovených příslušným 
regulačním orgánem dohledu, aby bylo 
možné záruku považovat za účinné, 
komplexní zmírňování rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Záruka EU v rámci složky EU 
bude udělena prováděcím partnerům. 
Nejméně 75% záruky EU v rámci složky 
EU se přidělí skupině EIB. Částky 
překračující 75 % záruky EU mohou být 
zpřístupněny skupině EIB v případě, že 
národní podpůrné banky či instituce 
nemohou plně využít zbývající podíl 
záruk. Národní podpůrné banky nebo 
instituce mohou plně těžit ze záruky EU i 
v případě, že se rozhodnou získat k ní 
přístup prostřednictvím EIB nebo 
Evropského investičního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) splňují podmínky stanovené v [čl. 
209 odst. 2 písm. a) až e)] [finančního 
nařízení], obzvláště pak požadavek 
doplňkovosti stanovený v [čl. 209 odst. 2 
písm. b)] [finančního nařízení], a v 
relevantních případech maximalizují 
soukromé investice v souladu s [čl. 209 
odst. 2 písm. d)] [finančního nařízení];

a) splňují podmínky stanovené v [čl. 
209 odst. 2 písm. a) až e)] [finančního 
nařízení] a požadavek doplňkovosti 
stanovený v článku 7a tohoto nařízení, a v 
relevantních případech maximalizují 
soukromé investice v souladu s [čl. 209 
odst. 2 písm. d)] [finančního nařízení];

Or. en

Pozměňovací návrh 63
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přeshraniční projekty mezi 
subjekty umístěnými nebo usazenými v 
jednom nebo více členských státech a 
dosahující do jedné nebo více třetích zemí 
včetně přistupujících zemí, kandidátských 
zemí a potenciálních kandidátů, zemí, na 
něž se vztahuje evropská politika
sousedství, zemí Evropského 
hospodářského prostoru nebo zemí 
Evropského sdružení volného obchodu 
nebo do zámořské země nebo území dle 
vymezení v příloze II SFEU nebo do 
přidružené třetí země, ať už v dané třetí 
zemi nebo zámořské zemi či území existuje 
či neexistuje partner;

a) projekty mezi subjekty umístěnými 
nebo usazenými v jednom nebo více 
členských státech a dosahující do jedné 
nebo více třetích zemí včetně přistupujících 
zemí, kandidátských zemí a potenciálních 
kandidátů, zemí spadajících do působnosti 
evropské politiky sousedství, zemí 
Evropského hospodářského prostoru nebo 
zemí Evropského sdružení volného 
obchodu nebo do zámořské země nebo 
území dle vymezení v příloze II SFEU 
nebo do přidružené třetí země, ať už v dané 
třetí zemi nebo zámořské zemi či území 
existuje či neexistuje partner;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 
vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 
finanční a investiční operace alespoň ve 
třech členských zemích. Prováděcí partneři 
mohou rovněž krýt finanční a investiční 
operace alespoň ve třech zemích tak, že se 
sdruží do skupiny.

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 
vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 
finanční a investiční operace v jedné nebo 
více členských zemích. Prováděcí partneři 
mohou rovněž krýt finanční a investiční 
operace v jedné nebo více zemích tak, že se 
sdruží do skupiny. Prováděcí partneři, 
jejichž smluvní závazky jsou omezeny 
jejich příslušnými vnitrostátními mandáty, 
se mohou s příslušnými místně 
přizpůsobenými srovnatelnými nástroji 
rovněž zaměřit na selhání trhu nebo 
suboptimální investiční situace.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě stupně připravenosti projektu 
může být kdykoliv a v různém složení 
vytvořena skupina prováděcích partnerů, 
a to s cílem účinně plnit požadavky trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dosahovalo geografické 
rozmanitosti;

d) dosahovalo geografické 
rozmanitosti a umožňovalo financování 
menších projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kapacitu prováděcího partnera 
hodnotit finanční a investiční operace 
podle mezinárodně uznávaných norem 
sociálního hodnocení se zvláštní 
pozorností k sociálnímu a 
environmentálnímu dopadu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) kapacitu prováděcího partnery 
předložit veřejný důkaz o finančních a 
investičních operacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) kapacitu prováděcího partnera 
řídit finanční nástroje v důsledku 
zkušeností s finančními nástroji a řídicími 
orgány z minulosti, jak je uvedeno v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odměny za podstoupení rizika 
budou rozděleny mezi Unii a prováděcího 
partnera v poměru odrážejícím jejich podíl 
na podstupovaném riziku ve vztahu k 
portfoliu finančních a investičních operací 
nebo v relevantních případech k 
jednotlivým operacím. Prováděcí partner 
bude mít vlastní odpovídající rizikovou 
expozici ve vztahu k finančním a 
investičním operacím podpořeným zárukou 

1. Odměny za podstoupení rizika 
budou rozděleny mezi Unii a prováděcího 
partnera v poměru odrážejícím jejich podíl 
na podstupovaném riziku ve vztahu k 
portfoliu finančních a investičních operací 
nebo v relevantních případech k 
jednotlivým operacím a budou souviset 
výlučně s vlastnostmi a rizikovým profilem 
podkladových operací. Prováděcí partner 
bude mít vlastní odpovídající rizikovou 
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EU, ledaže by ve výjimečných případech 
cíle politiky, na které se prováděný 
finanční produkt zaměřuje, byly takové 
povahy, že by prováděcí partner nemohl 
vlastní kapacitou k podstupování rizika v 
rozumné míře přispět.

expozici ve vztahu k finančním a 
investičním operacím podpořeným zárukou 
EU, ledaže by ve výjimečných případech 
cíle politiky, na které se prováděný 
finanční produkt zaměřuje, byly takové 
povahy, že by prováděcí partner nemohl 
vlastní kapacitou k podstupování rizika v 
rozumné míře přispět.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Článek -17 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -17

Řídicí rada

1. Fond InvestEU řídí řídicí rada, která 
pro účely využití záruky EU rozhoduje 
v souladu s obecnými cíli, které stanoví 
článek 3, o:

a) strategické orientaci fondu InvestEU;

b) provozních politikách a postupech 
nezbytných pro fungování Fondu 
InvestEU;

c) pravidlech, jimiž se řídí operace s 
investičními platformami

2. Řídicí rada:

a) sestává z těchto šesti členů:

i) tří členů určených Komisí;

ii) jedním členem jmenovaným Evropskou 
investiční bankou;

iii) jedním členem jmenovaným poradní 
komisí z řad zástupců prováděcích 
partnerů. Tento člen nesmí být zástupcem 
EIB;

iv) jednoho odborníka jmenovaného 
Evropským parlamentem. Tento odborník 
nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od 
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orgánů, institucí či subjektů Unie, od vlád 
členských států ani od jiných veřejných či 
soukromých subjektů a jedná zcela 
nezávisle. Tento odborník vykonává své 
povinnosti nestranně a v zájmu Fondu 
InvestEU;

b) volí si z řad tří členů jmenovaných 
Komisí předsedu na funkční období tří let, 
které lze jednou prodloužit;

c) projednává a maximálně zohledňuje 
postoje všech svých členů. Pokud mezi 
členy nelze dosáhnout sblížení postojů, 
přijme řídicí rada rozhodnutí většinovým 
hlasováním svých členů. V zápise 
z jednání řídicí rady jsou věcně popsány 
postoje všech jeho členů.

3. Řídicí rada navrhne Komisi změnu 
rozložení částek uvedených v příloze I.

4. Řídicí rada pravidelně pořádá 
konzultace s příslušnými zúčastněnými 
stranami, k nimž patří zejména 
spoluinvestoři, veřejné orgány, odborníci, 
vzdělávací instituce, subjekty poskytující 
odbornou přípravu, výzkumné ústavy, 
příslušní sociální partneři a zástupci 
občanské společnosti, pokud jde o 
orientaci a provádění investiční politiky 
podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi poskytuje poradenství 
poradní komise, která má dvě složení, a to 
složení ze zástupců prováděcích partnerů 
a složení ze zástupců členských států.

1. Komisi a řídicí radě poskytuje 
poradenství poradní komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poradní komise sestává z:

a) jednoho zástupce za každého 
prováděcího partnera;

b) jednoho zástupce z každého členského 
státu;

c) jednoho zástupce EIB;

d) jednoho zástupce Komise;

e) jednoho odborníka za každé okno 
jmenovaného Evropským hospodářským a 
sociálním výborem.

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý prováděcí partner a každý 
členský stát může do příslušného složení 
jmenovat jednoho zástupce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zastoupena v obou vypouští se
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složeních poradní komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zasedání poradní komise ve složení ze 
zástupců prováděcích partnerů 
spolupředsedá zástupce Komise a zástupce 
jmenovaný Evropskou investiční bankou.

Poradní komisi předsedá zástupce 
Komise. Zástupce Evropské investiční 
banky je místopředsedou.

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zasedání poradní komise ve složení ze 
zástupců členských států předsedá 
zástupce Komise.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradní komise zasedá pravidelně a 
alespoň dvakrát ročně na žádost předsedy. 
Společná zasedání poradní komise v obou 
složeních se mohou také konat na 
společnou žádost jejich předsedů.

Poradní komise zasedá pravidelně a 
alespoň dvakrát ročně na žádost předsedy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poradní komise 5. Poradní komise:

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ve složení ze zástupců prováděcích 
partnerů:

vypouští se

i) poskytuje poradenství k návrhům 
finančních produktů, které se mají 
provádět podle tohoto nařízení;

ii) poskytuje Komisi poradenství ohledně 
selhání trhu, nepříznivých investičních 
situací a tržních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) poskytuje poradenství k návrhům 
finančních produktů, které se mají 
provádět podle tohoto nařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) poskytuje Komisi a řídicí radě 
poradenství ohledně selhání trhu, 
suboptimálních investičních situací a 
tržních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ve složení ze zástupců členských 
států:

vypouští se

i) informuje členské státy o provádění 
Fondu InvestEU;

ii) vyměňuje si s členskými státy názory na 
vývoj trhu a sdílí s nimi osvědčené 
postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informuje členské státy o 
provádění Fondu InvestEU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vyměňuje si s členskými státy 
názory na vývoj trhu a sdílí s nimi 
osvědčené postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a

Metodika posuzování rizik

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 26 za účelem doplnění tohoto 
nařízení stanovením metodiky posuzování 
rizik. Součástí této metodiky posuzování 
rizik je:

a) klasifikace hodnocení rizik s cílem 
zajistit soudržné a standardní zacházení se 
všemi operacemi bez ohledu na 
zprostředkovatelskou instituci;

b) metodika k posouzení hodnoty v riziku 
a pravděpodobnost selhání na základě 
jasných statistických metod, včetně 
environmentálních, sociálních a 
správních kritérií (ESG);

c) metoda posouzení expozice v selhání a 
ztráty v případě selhání při zohlednění 
hodnoty financování, rizika projektu, 
podmínek splácení, kolaterálu a dalších 
příslušných ukazatelů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Článek 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17b

Srovnávací přehled

1. Každý prováděcí partner používá 
srovnávací přehled ukazatelů (dále jen 
srovnávací přehled) k hodnocení kvality a 
rozumnosti investice, která může být 
podpořena zárukou EU. Srovnávací 
přehled zajistí nezávislé, transparentní a 
harmonizované posouzení potenciálu a 
skutečného využití záruky EU.

2. Každý prováděcí partner vyplní 
srovnávací přehled s ohledem na jím 
navrhované finanční a investiční operace. 
Pokud investiční operaci navrhuje několik 
prováděcích partnerů, vyplní srovnávací 
přehled různí zúčastnění prováděcí 
partneři společně.

3. Srovnávací přehled obsahuje zejména 
posouzení:

a) rizikového profilu navrhovaných 
finančních a investičních operací 
vyplývajícího z uplatnění metodiky 
posuzování rizik uvedené v článku 17a;

b) přínosů pro konečné příjemce;

c) dodržení kritérií způsobilosti;

d) kvality a příspěvku investiční operace k 
udržitelnému růstu a zaměstnanosti;

e) příspěvku k investiční operaci za 
účelem splnění cílů programu InvestEU;

f) technického a finančního příspěvku na 
projekt.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 26 za účelem doplnění tohoto 
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nařízení stanovením podrobných pravidel 
týkajících se srovnávacího přehledu, 
kterými se řídí prováděcí partneři.

5. Je-li to nezbytné, může Komise 
poskytnout pomoc prováděcím partnerům 
při uplatňování metodiky posuzování rizik 
a při sestavování srovnávacího přehledu. 
Zajistí, aby byla náležitě uplatňována 
metodika přidělování výsledné hodnoty a 
aby byly srovnávací přehledy předkládané 
investičnímu výboru vysoce kvalitní.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 vypouští se

Projektový tým

1. Vytvoří se projektový tým sestávající z 
odborníků, které Komisi poskytnou 
prováděcí partneři bez jakýchkoli výdajů z 
rozpočtu Unie.

2. Odborníky do projektového týmu přidělí 
každý prováděcí partner. Počet odborníků 
se stanoví v záruční dohodě.

3. Komise potvrdí, zda jsou finanční a 
investiční operace navrhované 
prováděcími partnery v souladu s 
právními předpisy a politikami Unie.

4. S výhradou potvrzení Komise dle 
odstavce 3 provede projektový tým 
kontrolu kvality, pokud jde o hloubkovou 
prověrku (due diligence) navrhovaných 
finančních a investičních operací 
realizovaných prováděcími partnery. 
Finanční a investiční operace se poté 
předloží investičnímu výboru ke schválení 
krytí zárukou EU.

Projektový tým připraví pro investiční 
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výbor srovnávací přehled navrhovaných 
finančních a investičních operací.

Srovnávací přehled obsahuje zejména 
posouzení:

a) rizikového profilu navrhovaných 
finančních a investičních operací;

b) přínosů pro konečné příjemce;

c) dodržení kritérií způsobilosti.

Každý prováděcí partner poskytuje 
projektovému týmu přiměřené a 
harmonizované informace, aby mohl tým 
provést analýzu rizik a připravit 
srovnávací přehled.

5. Hloubkovou prověrku ani hodnocení v 
souvislosti s potenciální finanční nebo 
investiční operací, kterou předložil 
prováděcí partner, neprovádí odborník z 
projektového týmu, jehož Komisi poskytl 
tento prováděcí partner. Tento odborník 
nepřipravuje ani srovnávací přehled 
týkající se těchto návrhů.

6. Každý odborník z projektového týmu 
Komisi sdělí jakýkoli střet zájmů a 
bezodkladně jí poskytne veškeré 
informace potřebné k tomu, aby mohlo být 
průběžně ověřováno, že nedochází ke 
střetu zájmů.

7. Komise stanoví podrobná pravidla 
fungování projektového týmu a ověřování 
situací střetu zájmů.

8. Komise stanoví podrobná pravidla pro 
srovnávací přehled s cílem umožnit 
investičnímu výboru schvalovat použití 
záruky EU pro navrhovanou finanční 
nebo investiční operaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřídí se investiční výbor. Tento 
výbor

1. Zřídí se nezávislý investiční výbor. 
Tento výbor

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zkoumá návrhy finančních a 
investičních operací předložené 
prováděcími partnery ke krytí v rámci 
záruky EU;

a) zkoumá návrhy finančních a 
investičních operací předložené 
prováděcími partnery ke krytí v rámci 
záruky EU, které prošly kontrolou souladu 
s právem a politikami Unie provedenou 
Komisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ověřuje jejich soulad s tímto 
nařízením a s příslušnými investičními 
pokyny, přičemž věnuje zvláštní pozornost 
požadavku adicionality dle [čl. 209 odst. 2 
písm. b)] [finančního nařízení] a 
požadavku přilákání soukromých investic 
dle [čl. 209 odst. 2 písm. d)] [finančního 
nařízení]; a

b) ověřuje jejich soulad s tímto 
nařízením a s příslušnými investičními 
pokyny, přičemž věnuje zvláštní pozornost 
požadavku adicionality dle článku 7a 
tohoto nařízení a požadavku přilákání 
soukromých investic dle [čl. 209 odst. 2 
písm. d)] [finančního nařízení]; a

Or. en

Pozměňovací návrh 92
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční výbor v každém složení sestává 
ze šesti placených externích odborníků. 
Odborníci jsou vybíráni v souladu s 
[článkem 237] [finančního nařízení] a jsou 
jmenováni Komisí na dobu určitou o délce 
až čtyři roky. Toto období lze prodloužit, 
ale celkově nepřesáhne sedm let. Komise
se může rozhodnout prodloužit funkční 
období úřadujícího člena investičního 
výboru, aniž by využila postupu 
stanoveného v tomto odstavci.

Investiční výbor v každém složení sestává 
ze šesti placených externích odborníků. 
Odborníci jsou vybíráni v souladu s 
[článkem 237] [finančního nařízení] a jsou 
jmenováni Komisí na dobu určitou o délce 
až čtyři roky. Toto období lze prodloužit, 
ale celkově nepřesáhne sedm let. Řídicí 
rada se může rozhodnout prodloužit 
funkční období úřadujícího člena 
investičního výboru, aniž by využila 
postupu stanoveného v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čtyři členové jsou stálými členy 
investičního výboru ve všech čtyřech 
složeních. Kromě toho jsou v každém ze 
čtyř složení dva odborníci se zkušenostmi s 
investicemi v odvětvích spadajících do 
daného okna. Alespoň jeden ze stálých 
členů je odborníkem na udržitelné 
investice. Členy investičního výboru 
přidělí do příslušného či příslušných 
složení Komise. Investiční výbor si zvolí z 
řad stálých členů svého předsedu.

Čtyři členové jsou stálými členy 
investičního výboru ve všech čtyřech 
složeních. Kromě toho jsou v každém ze 
čtyř složení dva odborníci se zkušenostmi s 
investicemi v odvětvích spadajících do 
daného okna. Alespoň jeden ze stálých 
členů je odborníkem na udržitelné 
investice. Členy investičního výboru 
přidělí do příslušného či příslušných 
složení řídicí rada. Investiční výbor si 
zvolí z řad stálých členů svého předsedu.

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme jednací řád a řídí sekretariát 
investičního výboru.

Řídicí rada přijme jednací řád a řídí 
sekretariát investičního výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Životopisy a prohlášení o zájmech 
jednotlivých členů investičního výboru se 
zveřejňují a neustále se aktualizují. Každý 
člen investičního výboru bezodkladně sdělí 
Komisi veškeré informace potřebné k 
tomu, aby mohlo být průběžně ověřováno, 
zda nedochází ke střetu zájmů.

Životopisy a prohlášení o zájmech 
jednotlivých členů investičního výboru se 
zveřejňují a neustále se aktualizují. Každý 
člen investičního výboru bezodkladně sdělí 
Komisi a řídicí radě veškeré informace 
potřebné k tomu, aby mohlo být průběžně 
ověřováno, zda nedochází ke střetu zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může odvolat člena z funkce, 
pokud nedodržuje požadavky stanovené v 
tomto odstavci, nebo z dalších 
opodstatněných důvodů.

Řídicí rada může odvolat člena z funkce, 
pokud nedodržuje požadavky stanovené v 
tomto odstavci, nebo z dalších 
opodstatněných důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investiční výbor používá při posuzování a 
ověřování návrhů srovnávací přehled 
ukazatelů dle čl. 18 odst. 3.

Investiční výbor používá při posuzování a 
ověřování návrhů srovnávací přehled 
ukazatelů dle článku 17b.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závěry investičního výboru se přijímají 
prostou většinou všech členů. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy 
investičního výboru.

Závěry investičního výboru se přijímají 
prostou většinou všech členů, pokud je 
součástí této prosté většiny alespoň jeden z 
odborníků. V případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedy investičního 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závěry investičního výboru, kterými se 
schvaluje použití záruky EU na finanční 
nebo investiční operaci, jsou veřejně 
dostupné a obsahují odůvodnění schválení. 
Zveřejnění neobsahuje citlivé obchodní 
informace.

Závěry investičního výboru, kterými se 
schvaluje použití záruky EU na finanční 
nebo investiční operaci, jsou veřejně 
dostupné a obsahují odůvodnění schválení. 
Rozhodnutí rovněž odkazují na komplexní 
posouzení vycházející ze srovnávacího 
přehledu ukazatelů uvedeného v článku 
18. Investiční výbor do seznamu 
rozhodnutí o schválení podpory ve formě 
záruky EU zahrnuje podle potřeby 
informace o operacích, zejména jejich 
popis, totožnost navrhovatelů nebo 
finančních zprostředkovatelů a cíle 
projektu. Zveřejnění neobsahuje citlivé 
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obchodní informace. V případě citlivých 
obchodních rozhodnutí zveřejní investiční 
výbor tato rozhodnutí a informace 
o navrhovatelích nebo finančních 
zprostředkovatelích projektu k datu 
ukončení konkrétního financování nebo 
k jakémukoliv dřívějšímu datu, k němuž 
citlivost obchodních informací zaniká.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Srovnávací přehled se zveřejňuje po 
podpisu finanční nebo investiční operace,
případně dílčího projektu. Zveřejnění 
neobsahuje citlivé obchodní informace ani 
osobní údaje, které nesmí být na základě 
pravidel Unie pro ochranu osobních údajů 
zveřejňovány.

Srovnávací přehled se zveřejňuje po 
podpisu finanční nebo investiční operace 
nebo dílčího projektu. Zveřejnění 
neobsahuje citlivé obchodní informace ani 
osobní údaje, které nesmí být na základě 
pravidel Unie pro ochranu osobních údajů 
zveřejňovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dvakrát ročně jsou závěry investičního 
výboru, kterými bylo zamítnuto použití 
záruky EU, předány pod podmínkou 
dodržení přísných požadavků na 
důvěrnost Evropskému parlamentu a Radě.

Dvakrát ročně se předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě seznam všech 
rozhodnutí, jakož i srovnávací přehledy 
týkající se všech těchto rozhodnutí. Při 
předkládání uvedených dokumentů musí 
být splněny požadavky na přísnou 
důvěrnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí investičního výboru o 
zamítnutí použití záruky EU se včas 
zpřístupní dotčeným prováděcím 
partnerům.

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud má investiční výbor schválit 
použití záruky EU na finanční nebo 
investiční operaci, která představuje 
nástroj, program nebo strukturu, které se 
skládají z dílčích projektů, musí se takové 
schválení vztahovat i na dané dílčí 
projekty, nerozhodne-li se investiční výbor 
ponechat si právo schválit je samostatně.

6. Pokud má investiční výbor schválit 
použití záruky EU na finanční nebo 
investiční operaci, která představuje 
nástroj, program nebo strukturu, které se 
skládají z dílčích projektů, musí se takové 
schválení vztahovat i na dané dílčí 
projekty, nerozhodne-li se investiční výbor 
v řádně odůvodněných případech 
ponechat si právo schválit je samostatně.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradenské centrum InvestEU je řízeno 
Komisí ve spolupráci se skupinou EIB.
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Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradenské centrum InvestEU je k 
dispozici jako komponenta každého okna 
dle čl. 7 odst. 1 a pokrývá všechna odvětví 
v rámci tohoto okna. Kromě toho jsou k 
dispozici i meziodvětvové poradenské 
služby.

Poradenské centrum InvestEU je k 
dispozici jako komponenta každého okna 
dle čl. 7 odst. 1 a pokrývá všechna odvětví 
v rámci tohoto okna. Kromě toho jsou k 
dispozici i meziodvětvové poradenské 
služby a služby v oblasti budování kapacit.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) využívání potenciálu k přilákání a 
financování projektů malého rozsahu, 
mimo jiné prostřednictvím investičních 
platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporuje opatření a posiluje místní 
znalosti s cílem usnadňovat využívání 
podpory z Fondu InvestEU v celé Unii a v 
rámci možností aktivně přispívá k plnění 
cíle odvětvové a zeměpisné diverzifikace 

c) podporuje opatření a posiluje místní 
znalosti s cílem usnadňovat využívání 
podpory z Fondu InvestEU v celé Unii a 
aktivně přispívá k plnění cíle odvětvové a 
zeměpisné diverzifikace Fondu InvestEU 
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Fondu InvestEU tím, že podporuje 
prováděcí partnery při koncipování a 
vývoji potenciálních finančních a 
investičních operací;

tím, že podporuje prováděcí partnery při 
koncipování a vývoji potenciálních 
finančních a investičních operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podporuje opatření zaměřená na 
budování kapacit s cílem rozvíjet 
organizační schopnosti, dovednosti a 
postupy a posilovat ochotu organizací 
investovat, aby mohli předkladatelé a 
orgány vytvářet rezervy investičních 
projektů a řídit projekty a aby mohli 
finanční zprostředkovatelé provádět 
finanční a investiční operace ve prospěch 
subjektů, které mají obtíže s přístupem k 
financování, přičemž mezi tyto činnosti 
patří podpora zaměřená na rozvíjení 
schopnosti posuzovat rizika nebo 
odvětvových znalostí.

f) podporuje opatření zaměřená na 
budování kapacit s cílem rozvíjet 
organizační schopnosti, dovednosti a 
postupy a posilovat ochotu organizací 
investovat, aby mohli předkladatelé a 
orgány vytvářet rezervy investičních 
projektů, vyvíjet finanční nástroje a 
investiční platformy a řídit projekty a aby 
mohli finanční zprostředkovatelé provádět 
finanční a investiční operace ve prospěch 
subjektů, které mají obtíže s přístupem k 
financování, přičemž mezi tyto činnosti 
patří podpora zaměřená na rozvíjení 
schopnosti posuzovat rizika nebo 
odvětvových znalostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) poskytuje proaktivní poradenskou 
podporu startupům, zejména pokud se 
snaží ochránit své investice do výzkumu a 
inovací získáním titulů duševního 
vlastnictví, jako jsou patenty.
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Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Za služby uvedené v odstavci 2 
mohou být účtovány poplatky na pokrytí 
části nákladů na poskytování těchto služeb.

4. Za služby uvedené v odstavci 2 
mohou být účtovány poplatky na pokrytí 
části nákladů na poskytování těchto služeb. 
Poradenské centrum InvestEU poskytuje 
odborné znalosti bezplatně 
předkladatelům projektu z řad veřejné 
správy a neziskovým organizacím a 
poplatky účtované malým a středním 
podnikům za poskytnutou technickou 
pomoc mohou dosáhnout nejvýše jedné 
třetiny nákladů na poskytování těchto 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Poradenské centrum InvestEU je 
přítomno na místní úrovni tam, kde je to 
potřebné. Zřizuje se zejména v členských 
státech nebo regionech, které čelí obtížím 
při vývoji projektů v rámci Fondu 
InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 
pomáhá při předávání znalostí na 
regionální a místní úroveň s cílem budovat 
regionální a místní kapacity a odborné 
znalosti za účelem podpory uvedené v 
odstavci 1.

6. Poradenské centrum InvestEU je 
přítomno na místní úrovni tam, kde je to 
potřebné. Zřizuje se zejména v členských 
státech nebo regionech, které čelí obtížím 
při vývoji projektů v rámci Fondu 
InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 
pomáhá při předávání znalostí na 
regionální a místní úroveň s cílem budovat 
regionální a místní kapacity a odborné 
znalosti za účelem podpory uvedené v 
odstavci 1 a provádět a zohledňovat malé 
projekty. Komise podepíše samostatné 
dohody s finančními institucemi nebo 
jinými zprostředkovateli s cílem jmenovat 
je partnery poradenského centra a pověřit 
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je prováděním služeb Poradenského 
centra InvestEU v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Za účelem poskytování poradenské 
podpory uvedené v odstavci 1 a za účelem 
usnadnění poskytování této poradenské 
podpory na místní úrovni spolupracuje 
Poradenské centrum InvestEU s 
národními podpůrnými bankami a 
institucemi a těží z jejich odborných 
znalostí. Spolupráce mezi Poradenským 
centrem InvestEU na straně jedné a na 
straně druhé mezi národní podpůrnou 
bankou nebo institucí může mít podobu 
smluvního partnerství. Poradenské 
centrum InvestEU usiluje o uzavření 
alespoň jedné dohody o spolupráci 
s národní podpůrnou bankou nebo 
institucí v každém členském státě. V 
členských státech, v nichž národní 
podpůrné banky nebo instituce neexistují, 
poskytuje Poradenské centrum InvestEU 
na žádost dotčeného členského státu 
případně proaktivní poradenskou podporu 
ve spojitosti se zřízením takové banky 
nebo instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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4. Projekty, které splňují podmínky 
stanovené v odstavci 3, předá Komise 
příslušným prováděcím partnerům.

4. Projekty, které splňují podmínky 
stanovené v odstavci 3, předá Komise 
příslušným prováděcím partnerům a 
případně Poradenskému centru InvestEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Kapitola 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Monitorování a vykazování, hodnocení a 
kontrola

Odpovědnost, monitorování a vykazování, 
hodnocení a kontrola

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Článek -22 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -22

Odpovědnost

1. Předseda řídicí rady podá na žádost 
Evropského parlamentu nebo Rady 
dožadujícímu orgánu zprávu o výsledcích 
Fondu InvestEU, a to i formou účasti na 
slyšení v Evropském parlamentu.

2. Předseda řídící rady odpoví ústně nebo 
písemně na otázky, které Fondu InvestEU 
Evropský parlament nebo Rada položí, v 
každém případě však do pěti týdnů ode 
dne obdržení otázky.

3. Na žádost Evropského parlamentu nebo 
Rady předloží Komise zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Kromě toho předkládá každý 
prováděcí partner Komisi každých šest 
měsíců zprávu o finančních a investičních 
operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, 
jež se ve zprávě podle potřeby rozdělí na 
složku EU a složku členského státu podle 
jednotlivých členských států. Zpráva 
obsahuje posouzení dodržování požadavků 
ohledně použití záruky EU a souladu s 
klíčovými ukazateli výkonnosti uvedenými 
v příloze III tohoto nařízení. Zpráva také 
obsahuje operační, statistické, finanční a 
účetní údaje ke každé finanční a investiční 
operaci a na úrovni složky, okna a Fondu 
InvestEU. Jedna z těchto zpráv obsahuje 
informace, které prováděcí partneři
poskytují v souladu s [čl.155 odst. 1 písm. 
a)] [finančního nařízení].

5. Kromě toho předkládá každý 
prováděcí partner Evropskému parlamentu 
a Komisi každých šest měsíců zprávu o 
finančních a investičních operacích, na něž 
se vztahuje toto nařízení, jež se ve zprávě 
podle potřeby rozdělí na složku EU a 
složku členského státu podle jednotlivých 
členských států. Zpráva obsahuje 
posouzení dodržování požadavků ohledně 
použití záruky EU a souladu s klíčovými 
ukazateli výkonnosti uvedenými v příloze 
III tohoto nařízení. Zpráva také obsahuje 
operační, statistické, finanční a účetní 
údaje ke každé finanční a investiční 
operaci a na úrovni složky, okna a Fondu 
InvestEU. Jedna z těchto zpráv obsahuje 
informace, které prováděcí partneři 
poskytují v souladu s [čl.155 odst. 1 písm. 
a)] [finančního nařízení].

Or. en

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. září 2025 provede Komise 
průběžné hodnocení Programu InvestEU, a 
to obzvláště v souvislosti s používáním 
záruky EU.

2. Do 30. září 2024 provede Komise 
průběžné hodnocení Programu InvestEU, a 
to obzvláště v souvislosti s používáním 
záruky EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na konci provádění Programu 
InvestEU, avšak nejpozději do čtyř let po 
skončení období uvedeného v článku 1 
provede Komise závěrečné hodnocení 
Programu InvestEU, a to obzvláště v 
souvislosti s používáním záruky EU.

3. Na konci provádění Programu 
InvestEU, avšak nejpozději do dvou let po 
skončení období uvedeného v článku 1 
provede Komise závěrečné hodnocení 
Programu InvestEU, a to obzvláště v 
souvislosti s používáním záruky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 6, čl. 22 
odst. 2 a čl. 23 odst. 6 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let od [vstupu tohoto nařízení 
v platnost]. Komise vypracuje zprávu o 
přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 7 
odst. 6, v článku 17a, 17b, v čl. 22 odst. 2 a 
čl. 23 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu 
pěti let od [vstupu tohoto nařízení v 
platnost]. Komise vypracuje zprávu o 
přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
7 odst. 6, čl. 22 odst. 2 a čl. 23 odst. 6 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
4 odst. 2, čl. 7 odst. 6, článku 17a a 17b, 
čl. 22 odst. 2 a čl. 23 odst. 6 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 7 odst. 6, čl. 22 odst. 2 a čl. 23 
odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud 
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 4 odst. 2, čl. 7 odst. 6, článku 17a 
a 17b, čl. 22 odst. 2 a čl. 23 odst. 6 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Prováděcí partneři uvádějí původ a 
zajišťují viditelnost finančních prostředků 
Unie (zejména při propagaci opatření 
a jejich výsledků) tím, že poskytují 
ucelené, účinné a cílené informace různým 
cílovým skupinám včetně médií 
a veřejnosti.

1. Prováděcí partneři uvádějí původ a 
zajišťují viditelnost finančních prostředků 
Unie (zejména při propagaci opatření 
a jejich výsledků) tím, že poskytují 
ucelené, účinné a cílené informace různým 
cílovým skupinám včetně médií 
a veřejnosti, a rovněž tím, že se soustředí 
na sociální a environmentální dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozvinutější, inteligentnější a 
modernější infrastruktury pro udržitelnou 
energii (úroveň přenosu a distribuce, 
technologie skladování);

c) rozvinutější, inteligentnější a 
modernější infrastruktury pro udržitelnou 
energii, včetně propojení energetických 
soustav (úroveň přenosu a distribuce, 
technologie skladování);

Or. en

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) údržby nebo modernizace stávající 
infrastruktury v odvětví dopravy a 
energetiky, a to se zvláštním zaměřením 
na aspekty bezpečnosti a zabezpečení.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
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Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) udržitelného rozvoje měst, venkova 
a pobřežních oblastí;

e) udržitelného rozvoje a obnovy 
měst, venkova a pobřežních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) projektů bojujících proti změně 
klimatu a podporujících udržitelnost 
kulturního dědictví, zejména pak strategií 
a nástrojů k zabezpečení kulturního 
dědictví, ať už hmotného, či nehmotného.

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) nových technologií, jako jsou 
pomocné technologie používané v oblasti 
kulturních a tvůrčích statků a služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) využití digitálních technologií k 
ochraně a obnově evropského kulturního 
dědictví, ať už hmotného, či nehmotného;

Or. en

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) technologické správy práv 
duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Finanční podpora subjektům s 
nejvýše 3 000 zaměstnanci se zvláštním 
zaměřením na malé a střední podniky a
malé společnosti se střední tržní 
kapitalizací, zejména prostřednictvím:

7. Finanční podpora subjektům s 
nejvýše 3 000 zaměstnanci se zvláštním 
zaměřením na malé a střední podniky, malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací a 
sociální podniky, zejména prostřednictvím:

Or. en

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) mikrofinancování, financování a) etického a udržitelného 
financování, mikrofinancování, 
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sociálních podniků a sociální ekonomiky; financování sociálních podniků a sociální 
ekonomiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vzdělávání, školení a souvisejících 
služeb;

c) vzdělávání, odborné přípravy
a souvisejících služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Příloha III – bod 3 – podbod 3.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3 a Investice podporující sociální cíle

Or. en

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Příloha III – bod 7 – podbod 7.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.1 Sociální infrastruktura: Kapacita 
podporované sociální infrastruktury podle 
odvětví: bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, 
ostatní

7.1 Sociální infrastruktura: Kapacita a 
dosah podporované sociální infrastruktury 
podle odvětví: bydlení, vzdělávání, 
zdravotnictví, ostatní

Or. en
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Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Příloha III – bod 7 – podbod 7.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.2 a Mikrofinancování a financování 
sociálních podniků: počet vytvořených 
podniků sociální ekonomiky

Or. en

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Příloha III – bod 7 – podbod 7.2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.2 b Mikrofinancování a financování 
sociálních podniků: Počet podporovaných 
podniků sociální ekonomiky podle fáze 
(raná ráze, ráze růstu/expanze)

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Příloha III – bod 7 – podbod 7.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7.5 Dovednosti: Počet osob, jež 
získávají nové dovednosti: formální 
kvalifikace získaná vzděláváním 
a odbornou přípravou

7.5 Dovednosti: Počet osob, jež 
získávají nebo si nechávají uznávat nové 
dovednosti: formální, informální a 
neformální kvalifikace získaná 
vzděláváním a odbornou přípravou

Or. en
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