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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích 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 mění nařízení (EU) 
2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu solventnosti
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0404),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 172 a 173, čl. 175 třetí pododstavec a čl. 182 odst. 
1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Komise předložila návrh 
Parlamentu (C9-0156/2020),

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

– s ohledem na články 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro rozpočtovou 
kontrolu, 

– s ohledem na dopis Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru (A9-
0000/2020),

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 a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla podstatně zvýšit, pokud by 
opatření související s omezením volného 
pohybu osob zůstala v platnosti déle, než 
se v současné době předpokládá, nebo 
pokud by musela být z důvodu opětovného 
výskytu nákazy znovu uložena. V případě 
zátěžového scénáře by přímý dopad na 
vlastní kapitál všech společností 
(kótovaných i nekótovaných) zapsaných v 
obchodním rejstříku v Unii mohl vzrůst 
na 1,2 bilionu EUR. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účelem nástroje na podporu 
solventnosti je pomoci společnostem 
překonat toto obtížné období tak, aby byly 
schopny provést oživení, zachovat míru 
zaměstnanosti a vyvážit očekávaná 
narušení jednotného trhu, s ohledem na 
to, že některé členské státy možná nemají 
dostatečné dostupné rozpočtové 
prostředky, aby zajistily odpovídající 
podporu společnostem v nouzi. Možnost 
vnitrostátních opatření na podporu 
solventnosti společností se proto může v 
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jednotlivých členských státech značně lišit 
a může vést k nerovným podmínkám. 
Navíc, protože existuje značné riziko, že 
dopady pandemie COVID-19 budou 
dlouhodobé, může nedostatečná 
schopnost pomoci životaschopným 
společnostem vést k systémovým 
pokřivením, a tím k vytvoření nových nebo 
upevnění stávajících rozdílů. Vzhledem k 
silné propojenosti ekonomiky Unie by 
hospodářský útlum v jedné části Unie měl 
negativní vedlejší účinky na přeshraniční 
dodavatelské řetězce a na celé 
hospodářství Unie. Z téhož důvodu by 
podpora v jedné části Unie měla na 
přeshraniční dodavatelské řetězce a celé 
hospodářství Unie naopak pozitivní 
vedlejší účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by se 
rovněž měla zaměřovat na společnosti 
nově vytvořené do konce roku 2020, jež 
získaly nebo spravují aktiva nebo pobočky 
společností, jež byly v obtížích podle 
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dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

podmínek rámce státní podpory již 
koncem roku 2019, za předpokladu, že v 
nichž došlo ke změně vedení. 
Mikropodniky a drobné podniky, které 
měly obtíže již ke dni 31. prosinci 2019, by 
měly být rovněž způsobilé za jistých 
podmínek, neboť jsou způsobilé k získání 
státní podpory podle dočasného rámce pro 
opatření státní podpory7a. Podpora by 
měla být zaměřena na způsobilé 
společnosti působící v těch členských 
státech a odvětvích, na něž má 
koronavirová krize největší dopad a/nebo 
ve kterých je možná dostupnost státní 
podpory solventnosti omezenější.

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) V souvislosti s tím by měla být 
navýšena tvorba rezerv pro záruku EU. I se 
včasnou podporou kapitálu lze očekávat 
vyšší počet bankrotů a míru odepisování, 
než je možno očekávat v období před krizí, 
zejména v případě opětovného zavedení 
karanténních opatření nebo 
dlouhodobého omezení hospodářské 
činnosti. Vzhledem k vysoké rizikovosti 
finančních a investičních operací v rámci 
okna na podporu solventnosti musí být 
celková míra tvorby rezerv EFSI upravena 
na 45,8 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aniž jsou dotčeny pravomoci Rady 
při uplatňování pravidel Paktu o stabilitě 
a růstu, jednorázové příspěvky členských 
států, a to buď členského státu 
samotného, nebo národních podpůrných 
bank klasifikovaných v sektoru vládních 
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institucí nebo jednajících jménem 
členského státu, do EFSI nebo do 
tematických investičních platforem či 
investičních platforem pro více zemí nebo 
do zvláštních účelových jednotek nebo 
dalších prostředků zřízených pro účely 
provádění okna na podporu solventnosti 
by se měly v zásadě považovat 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 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Kapitálové fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy a národní 
podpůrné banky a instituce by měly 
způsobilým společnostem – avšak s 
výjimkou subjektů, které se zaměřují na 
odkup (nebo náhradní kapitál) za účelem 
vyvedení aktiv – poskytovat kapitálové 
nebo kvazikapitálové nástroje 
(např. hybridní dluh, podřazený dluh, 
prioritní akcie nebo konvertibilní kapitál). 
Zprostředkovatelé v rámci okna na 
podporu solventnosti by měli být usazeni v 
členském státě a působit v Unii. Řídící 
rada stanoví veškeré nezbytné požadavky 
související s kontrolou zprostředkovatelů 
(fondů, zvláštních účelových jednotek 
atd.), co se týče veškerých příslušných 
hledisek veřejného pořádku nebo 
bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tam, kde by napjaté podmínky na 
finančních trzích bránily zlepšování 
kapitálové základny společností a jejich 
solventnosti, měly by EIB a Komise zavést 
vhodné změny včetně úpravy odměny za 
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záruku EU, aby přispěly ke snížení 
finančních nákladů operace, které nese 
příjemce financování z EIB v rámci okna 
na podporu solventnosti, aby tak tuto 
podporu usnadnily. Obdobná opatření by 
měla být přijata, pokud by bylo nutné 
zajistit podporu z EFSI pro malé projekty. 
V případě, že využívání místních nebo 
regionálních zprostředkovatelů umožňuje 
snížit náklady na podporu z EFSI u 
malých projektů, měla by být zvážena 
rovněž tato forma financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je zásadně důležité, aby bylo okno 
na podporu solventnosti zavedeno co 
nejdříve v roce 2020 a aby mohlo být v 
průběhu roku 2021 rychle využito v plném 
rozsahu. Aby bylo zajištěno rychlé 
zprovoznění nástroje na podporu 
solventnosti, měla by EIB investičnímu 
výboru navrhnout, aby v rámci okna na 
podporu solventnosti poskytl podporu 
formou záruky EU v případě záruk nebo 
financování poskytnutých v době mezi 
vstupem tohoto nařízení v platnost a 
podpisem pozměněné dohody o EFSI mezi 
Komisí a EIB.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem zamezit zneužívání 
podpory a maximalizovat dopad na 
reálnou ekonomiku a na zaměstnanost, by 
se na společnosti, které využívají 
financování z EFSI v hodnotě 30 milionů 
EUR nebo vyšší, měla vztahovat omezení, 
pokud jde o výplatu dividend, platy 
vysokého managementu a zpětného 
odkupu akcií během období, na něž se 
vztahuje záruka.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Investiční výbor ustavený v rámci 
nařízení o Programu InvestEU má být po 
svém založení odpovědný za poskytnutí 

(14) Investiční výbor ustavený v rámci 
nařízení o Programu InvestEU má být po 
svém založení odpovědný za poskytnutí 
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záruky EU i podle tohoto nařízení. záruky EU i podle tohoto nařízení, jakmile 
bude zavedeno. S ohledem na specifičnost 
okna na podporu solventnosti by mělo být 
zavedeno zvláštní složení investičního 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Podpora poskytovaná v rámci 
okna na podporu solventnosti by měla 
zahrnovat ustanovení zajišťující 
pokračování úsilí o snížení počtu případů 
vyhýbání se daňové povinnosti, podvodů a 
zneužívání prostředků a aby bylo 
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zachováno řádné fungování vnitřního 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nový bod 
9a, který zní:
(9a) „zvláštní účelovou jednotkou“ pro 
účely okna na podporu solventnosti se 
rozumí právní subjekt formálně jako 
takový registrovaný vnitrostátním 
orgánem, na který se vztahují daňové i 
další právní povinnosti členského státu, v 
němž je usazen.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Platné znění Pozměňovací návrh

(3a) V čl. 4 odst. 2 písm. a) se písmeno 
v) mění takto:

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

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

zlepšení kapitálového základu společností 
nebo jejich solventnosti v rozsahu, který 
nemá významný dopad na nezbytné 
financování záručního fondu;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozměňovací návrh 19

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

Platné znění Pozměňovací návrh

(3b) V čl. 4 odst. 2 písm. b) se písmeno 
i) mění takto:

i) složení řídící rady a počet jejích členů; „i) složení řídící rady a počet jejích členů 
a konkrétní ustanovení týkající se 
náhrady cestovních nákladů a nákladů na 
ubytování odborníků jmenovaných 
Evropským parlamentem;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 

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

podpory8, ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti, nebo, je-li to ku prospěchu 
společností vytvořených ke dni 31. 
prosince 2020 nebo dříve, jež získaly nebo 
spravují aktiva či řídí pobočky společnosti, 
která byla z hlediska podmínek státní 
podpory v obtížích již koncem roku 2019, 
pokud jejich vedení není stejné jako 
vedení společnosti v obtížích z hlediska 
podmínek státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
Odchylně od písm. a) se podpora podle 
okna na podporu solventnosti může 
poskytnout mikropodnikům a malým 
podnikům ve smyslu přílohy I nařízení 
Komise č. 651/2014, které již měly obtíže 
ke dni 31. prosinci 2019, pokud 
neprocházejí kolektivním insolvenčním 
řízením podle vnitrostátního práva a 
pokud neobdržely podporu na záchranu, 
kromě případů, že mají splacenou půjčku 
nebo ukončily záruku v okamžiku, kdy je 
poskytována podpora podle okna na 
podporu solventnosti*, nebo neobdržely 
podporu na restrukturalizaci, kromě 
případů, že se na ně nevztahuje nadále 
plán restrukturalizace v okamžiku, kdy je 
poskytována podpora z okna na podporu 
solventnosti **.
_________________
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* Alternativně, pokud obdržely podporu na 
záchranu, mají v okamžiku poskytování 
podpory splacenou půjčku nebo ukončily 
záruku.
** Alternativně, pokud obdržely podporu 
na restrukturalizaci, nevztahuje se na ně 
již v okamžiku poskytování podpory plán 
restrukturalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V článku 6 se doplňuje nový 
odstavec 3, který zní:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 7 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V čl. 7 odst. 2 se doplňuje nové 
písmeno ea), které zní:
ea) dodržení zásady „významně 
nepoškozovat“, jak je stanovena v čl. 2 
bodu 17) nařízení Evropského parlamentu 
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a Rady (EU) 2019/2088*.
_________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 
o zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb 
(Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 b (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 3

Platné znění Pozměňovací návrh

(7b) V čl. 7 odst. 6 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:

Co možná nejrychleji, nejpozději však do 
čtyř týdnů od oznámení jména vybraného 
kandidáta uspořádá Evropský parlament s 
kandidátem na kteroukoli z obou funkcí 
slyšení.

„Co možná nejrychleji, nejpozději však do 
čtyř týdnů od oznámení jména vybraného 
kandidáta uspořádá Evropský parlament s 
kandidátem na kteroukoli z obou funkcí 
veřejné slyšení.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 c (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) V čl. 7 odst. 8 třetím pododstavci se 
doplňuje nové písmeno la, které zní: 
la) kapitál a hybridní financování
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Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7d) V čl. 7 odst. 8 třetím pododstavci se 
doplňuje nové písmeno lb), které zní:
lb) insolvenční řízení

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise zavede prostřednictví aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
23 ukazatele, které použije řídící rada pro 
stanovení členských států a odvětví 
nejvíce zasažených pandemií COVID-19 a 
členských států s omezenější možností 
státní podpory solventnosti, spolu s 
metodikou pro používání těchto ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(14a) V čl. 9 odst. 5 se doplňuje nový 
pododstavec 3a, který zní:
Řídící rada poskytne podrobné pokyny 
týkající se expozice soukromých 
spoluinvestorů ztrátám.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 9 – odst. 6 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(14b) V článku 9 odst. 6 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

EIB může záruku EU využívat v rámci 
kumulovaného maximálního limitu 
odpovídajícího 1 % celkových 
nevypořádaných závazků ze záruky EU za 
účelem krytí výdajů, jež by byly hrazeny 
příjemci finančních a investičních operací, 
avšak nebyly uhrazeny z důvodu jejich 
selhání.

„EIB může záruku EU využívat v rámci 
kumulovaného maximálního limitu 
odpovídajícího 1 % celkových 
nevypořádaných závazků ze záruky EU za 
účelem krytí výdajů, jež by byly hrazeny 
příjemci finančních a investičních operací, 
avšak nebyly uhrazeny z důvodu jejich 
selhání. Pro operace spadající do okna na 
podporu solventnosti se tento limit zvyšuje 
na 3 %.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(14c) V čl. 9 se doplňuje nový odstavec 
7a, který zní:
7a. Příjemci, kteří obdrží financování 
z EFSI ve výši 30 milionů EU nebo více, 
nevyplatí dividendu, neprovedou 
nepovinné výplaty kupónů ani zpětný 
odkup akcií. Odměny jakéhokoli člena 
vedení příjemce, který obdrží podporu z 
fondu EFSI ve výši 30 milionů EUR nebo 
více, nepřekročí pevnou část odměny 
těchto členů vedení platnou ke dni 31. 
prosince 2019. Pro osoby, které se stanou 
členy vedení ke dni poskytnutí 
financování z EFSI či později, se 
použitelný limit rovná nejnižší pevné 
odměně jakéhokoli člena vedení ke dni 31. 
prosince 2019. Bonusy nebo další 
pohyblivé nebo srovnatelné složky odměny 
nebudou vyplaceny za žádných okolností.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 

Platné znění Pozměňovací návrh

V čl. 14 odst. 1 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

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

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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 14 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) V článku 14 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. Poplatky, jež EIB vybírá za služby 
centra EIAH podle odstavce 2, se použijí 
na krytí nákladů operací centra EIAH a na 
poskytování těchto služeb. Poplatky 
vybírané od malých a středních podniků se 
omezí na jednu třetinu nákladů na 
technickou podporu, která jim byla 
poskytnuta. Služby EIAH poskytované 
veřejným navrhovatelům projektů nad 
rámec služeb, jež jsou již dostupné v rámci 
programů Unie, se poskytují zdarma.

„4. Poplatky, jež EIB vybírá za služby 
centra EIAH podle odstavce 2, se použijí 
na krytí nákladů operací centra EIAH a na 
poskytování těchto služeb. Poplatky 
vybírané od malých a středních podniků se 
omezí na jednu třetinu nákladů na 
technickou podporu, která jim byla 
poskytnuta, s výjimkou okna na podporu 
solventnosti, kde je technická podpora 
MSP zdarma. Služby EIAH poskytované 
veřejným navrhovatelům projektů nad 
rámec služeb, jež jsou již dostupné v rámci 
programů Unie, se poskytují zdarma.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. b b (nové)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 14 – odst. 9

Platné znění Pozměňovací návrh

bb) V článku 14 se odstavec 9 
nahrazuje tímto:
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9. Do 1. září 2016 a poté každý rok 
předloží EIB Evropskému parlamentu, 
Radě a Komisi zprávu o službách 
poskytovaných centrem EIAH podle 
odstavce 2 a o plnění jeho rozpočtu. Tato 
zpráva obsahuje informace o vybraných 
poplatcích a jejich použití.

„9. Do 1. září 2016 a poté každý rok 
předloží EIB Evropskému parlamentu, 
Radě a Komisi zprávu o službách 
poskytovaných centrem EIAH podle 
odstavce 2 a o plnění jeho rozpočtu. Tato 
zpráva obsahuje informace o vybraných 
poplatcích a jejich použití. Do 1. prosince 
2021 a poté každoročně předloží EIB 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 
zvláštní zprávu o službách poskytovaných 
centrem EIAH podle odstavce 2 na okno 
na podporu solventnosti.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 15 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(26a) V článku 15 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Komise za podpory EIB vytvoří 
transparentní Evropský portál investičních 
projektů (EIPP) shromažďující současné i 
budoucí investiční projekty v Unii. Portál 
bude veřejně přístupnou a uživatelsky 
přívětivou databází projektů, poskytující 
relevantní informace pro každý projekt.

„1. Komise za podpory EIB vytvoří 
transparentní Evropský portál investičních 
projektů (EIPP) shromažďující současné i 
budoucí investiční projekty v Unii pro 
každé ze tří oken. Portál bude veřejně 
přístupnou a uživatelsky přívětivou 
databází projektů, poskytující relevantní 
informace pro každý projekt.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 39
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 16 – odst. 6

Platné znění Pozměňovací návrh

(28a) V článku 16 se odstavec 6 
nahrazuje tímto:

6. Komise každoročně do 31. března 
předloží Evropskému parlamentu, Radě a 
Účetnímu dvoru v souvislosti se svými 
finančními výkazy požadované informace 
o situaci záručního fondu. Kromě toho do 
31. května každého roku předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 
dvoru výroční zprávu o řízení záručního 
fondu v předchozím kalendářním roce, 
včetně posouzení adekvátnosti cílové 
částky, objemu záručního fondu a nutnosti 
jeho doplnění. Výroční zpráva zahrnuje 
informace o finanční situaci záručního 
fondu na konci předchozího kalendářního 
roku, finančních tocích během předchozího 
kalendářního roku, jakož i o významných 
transakcích a veškeré příslušné informace 
týkající se finančních účtů. Zpráva rovněž 
obsahuje informace o finančním řízení, 
výsledcích a riziku záručního fondu ke 
konci předchozího kalendářního roku.

„6. Komise každoročně do 31. března 
předloží Evropskému parlamentu, Radě a 
Účetnímu dvoru v souvislosti se svými 
finančními výkazy požadované informace 
o situaci záručního fondu. Kromě toho do 
31. května každého roku předloží Komise 
Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu 
dvoru výroční zprávu o řízení záručního 
fondu v předchozím kalendářním roce, 
včetně posouzení adekvátnosti cílové 
částky, objemu záručního fondu a nutnosti 
jeho doplnění. Výroční zpráva zahrnuje 
informace o finanční situaci záručního 
fondu na konci předchozího kalendářního 
roku, finančních tocích během předchozího 
kalendářního roku, jakož i o významných 
transakcích a veškeré příslušné informace 
týkající se finančních účtů. Zpráva rovněž 
obsahuje informace o finančním řízení, 
výsledcích a riziku záručního fondu ke 
konci předchozího kalendářního roku. Do 
31. prosince každého roku a poté 
každoročně předloží Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru 
zprávu o okně na podporu solventnosti.“ 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 40

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

(29a) V čl. 18 odst. 3 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:

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

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 41

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

Platné znění Pozměňovací návrh

(29b) V čl. 18 odst. 3 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

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

„b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 
o využití záruky EU, o fungování 
záručního fondu a jeho dopadu na oživení 
Unie a na solventnost společností v Unii.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 c (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29c) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec 2a, který zní:
Pro operace v rámci okna na podporu 
solventnosti příjemci a finanční 
zprostředkovatelé, kteří jsou společnostmi, 
jejichž konsolidovaný čistý obrat 
přesahuje 750 000 000 EU, každoročně 
vypracují a bezplatně veřejně zpřístupní 
zprávu obsahující informace o dani z 
příjmu. Odděleně pro jednotlivé daňové 
jurisdikce a pro každou jurisdikci, v níž 
podnik působí, obsahuje tato zpráva:
a) název společnosti a případně 
seznam všech jejích dceřiných společností, 
stručný popis povahy jejich činností a 
jejich příslušné zeměpisné umístění,
b)  počet zaměstnanců v přepočtu na 
ekvivalent plného pracovního úvazku,
c) dlouhodobá aktiva jiná než 
peněžní prostředky nebo peněžní 
ekvivalenty,
d) výši čistého obratu, včetně odlišení 
obratu uskutečněného se spřízněnými 
stranami a obratu uskutečněného s 
nespřízněnými stranami,
e) výši zisku nebo ztráty před 
uplatněním daně z příjmu,
f) výši naběhlé daně z příjmu (běžný 
rok), což je stávající daňový náklad u 
zdanitelných zisků nebo ztrát účetního 
období účtovaný podniky a pobočkami, 
které jsou rezidenty pro daňové účely v 
relevantní daňové jurisdikci,
g) výši zaplacené daně z příjmu, což 
je částka daně z příjmu zaplacená během 
relevantního účetního období podniky a 
pobočkami, které jsou rezidenty pro 
daňové účely v relevantní daňové 
jurisdikci,
h) výši kumulovaných zisků,
i) emitovaný kapitál,
j) podrobné údaje o obdržených 
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státních dotacích a případných darech 
poskytnutých politikům, politickým 
subjektům nebo politickým nadacím,
k) informace, zda podniky, dceřiné 
podniky nebo pobočky využívaly režimy 
daňového zvýhodnění pro příjmy z patentů 
nebo rovnocenné režimy.

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 d (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 19 – paragragh 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29d) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec 2b, který zní:
Aby se chránily obchodně citlivé 
informace a zajistila spravedlivá 
hospodářská soutěž, povoluje se 
příjemcům a finančním 
zprostředkovatelům, na něž se vztahuje 
tento požadavek na podávání zpráv, aby 
jedna nebo více konkrétních informací 
uvedených v tomto článku byly ze zprávy 
dočasně vynechány, pokud jde o činnosti v 
jedné nebo více konkrétních daňových 
jurisdikcích, jestliže jsou takové povahy, 
že by jejich zveřejnění mohlo závažně 
poškodit obchodní postavení těchto 
společností. Vynechání informací nesmí 
bránit spravedlivému a vyváženému 
zobrazení daňového postavení společnosti. 
Vynechání informací musí být uvedeno ve 
zprávě spolu s řádně odůvodněným 
vysvětlením pro každou daňovou 
jurisdikci, proč k němu došlo, a s odkazem 
na dotčenou daňovou jurisdikci nebo 
daňové jurisdikce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 e (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 19 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29e) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec 2c, který zní:
Tento požadavek na zveřejňování je 
ukončen do 31. prosince 2026, když 
smlouvy mezi EIB nebo EIF a příjemcem 
nebo finančním zprostředkovatelem 
skončí.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 f (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(29f) V článku 22 odst. 1 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Kromě toho EIB a EIF nezahájí ani 
neobnoví operace se subjekty 
registrovanými nebo usazenými v 
jurisdikcích zařazených na seznam 
vypracovaný v rámci příslušné politiky 
Unie týkající se nespolupracujících 
jurisdikcí nebo v jurisdikcích, které jsou 
podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 
považovány za vysoce rizikové třetí země 
či které se skutečně neřídí unijními nebo 
mezinárodně dohodnutými daňovými 
standardy týkajícími se transparentnosti a 
výměny informací.

„Kromě toho EIB a EIF nezahájí ani 
neobnoví operace se subjekty 
registrovanými nebo usazenými v 
jurisdikcích zařazených na seznam 
vypracovaný v rámci příslušné politiky 
Unie týkající se nespolupracujících 
jurisdikcí nebo v jurisdikcích, které jsou 
podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 
považovány za vysoce rizikové třetí země 
či které se skutečně neřídí unijními nebo 
mezinárodně dohodnutými daňovými 
standardy týkajícími se transparentnosti a 
výměny informací.“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 g (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 22 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(29g) V článku 22 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Při svých finančních a investičních 
operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, 
uplatňuje EIB zásady a standardy 
stanovené právními předpisy Unie 
o předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu, a 
zejména nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/847 a směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/849. EIB konkrétně podmíní přímé i 
zprostředkované financování podle tohoto 
nařízení zveřejněním informací o 
skutečném vlastnictví v souladu se 
směrnicí (EU) 2015/849.

„2. Při svých finančních a investičních 
operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, 
uplatňuje EIB zásady a standardy 
stanovené právními předpisy Unie o 
předcházení zneužití finančního systému k 
praní peněz a financování terorismu, a 
zejména nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/847 a směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/1673. EIB konkrétně podmíní přímé i 
zprostředkované financování podle tohoto 
nařízení zveřejněním informací o 
skutečném vlastnictví v souladu se 
směrnicí (EU) 2018/1673.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29h) Vkládá se nový článek 22a, který 
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zní:
Článek 22a
Zásady řádné daňové správy
1. Finanční zprostředkovatelé nebo 
schválené způsobilé účelové jednotky 
provádějící projekty v rámci okna na 
podporu solventnosti nemají žádnou 
úpravu oznamování podle směrnice Rady 
(EU) 2018/822*, pokud jde o přeshraniční 
uspořádání, které se má oznamovat, 
kromě případů, kdy se tyto subjekty zaváží 
zrušit dotyčné přeshraniční uspořádání, 
které se má oznamovat, do dvanácti 
měsíců od data popisu smlouvy mezi EIB 
a příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem. V rámci okna na 
podporu solventnosti velké podniky ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/34/EU** o ročních účetních 
závěrkách, konsolidovaných účetních 
závěrkách a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, jež jsou 
příjemci, nemají žádnou úpravu 
oznamování podle směrnice Rady (EU) 
2018/822, pokud jde o přeshraniční 
uspořádání, které se má oznamovat, 
kromě případů, kdy se tyto podniky zaváží 
zrušit dotyčné uspořádání, které se má 
oznamovat, do dvanácti měsíců od data 
popisu smlouvy mezi EIB a příjemcem 
nebo finančním zprostředkovatelem. 
2. V návaznosti na doporučení Komise 
C(2020) 4885 final*** subjekty, kteří jsou 
příjemci v rámci okna na podporu 
solventnosti:
a) nejsou rezidenty pro daňové účely nebo 
nejsou usazenými podle práva o daňových 
jurisdikcích v jurisdikcích, jež jsou 
uvedeny na seznamu EU 
nespolupracujících jurisdikcí;
b) nejsou kontrolovány přímo nebo 
nepřímo akcionáři v jurisdikcích, které 
figurují na seznamu EU 
nespolupracujících jurisdikcí, pokud jde o 
skutečné vlastníky, jak je stanoví čl. 3 bod 
6 směrnice (EU) 2015/849****;
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c) nekontrolují přímo nebo nepřímo 
dceřiné společnosti nebo vlastní stálé 
jurisdikce;
d) nesdílejí vlastnictví se společnostmi v 
jurisdikcích, jež figurují na seznamu EU 
nespolupracujících jurisdikcí.
Existence propojení s těmito 
nespolupracujícími jurisdikcemi nemusí 
být vzata v potaz, pokud podnik prokáže, 
že je splněna jedna z následujících 
podmínek:
a) je-li úroveň daňového výměru v 
členském státě poskytujícím podporu v 
posledních třech letech považována za 
odpovídající ve srovnání s celkovým 
obratem nebo mírou činností podniku, 
který je příjemcem podpory, na domácí 
úrovni a na úrovni skupiny, ve stejném 
časovém období;
b) pokud podnik přijme právně závazný 
závazek odstranit v krátkém čase své 
propojení s nespolupracujícími 
jurisdikcemi na seznamu EU, což je 
vhodným způsobem sledováno a jsou 
přijaty sankce při nesplnění tohoto 
závazku. 
Členské státy mohou nepřihlížet k 
existenci propojení s jurisdikcemi na 
seznamu nespolupracujících jurisdikcí, je-
li podnik významně ekonomicky přítomný 
a vyvíjí podstatnou hospodářskou činnost 
v nespolupracujících jurisdikcích na 
seznamu (na základě počtu zaměstnanců, 
zařízení, aktiv a prostor, jak bylo 
prokázáno příslušnými fakty a 
okolnostmi). 
Subjekty, jež jsou příjemci podpory z okna 
na podporu solventnosti, předají 
dokumentaci umožňující ověřit přesnost 
informací, včetně samocertifikace 
doplněné důkladnějšími 
audity/kontrolami v dalším stadiu s cílem 
zmenšit riziko neshody.
_________________

* Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 
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25. května 2018, kterou se mění směrnice 
2011/16/EU, pokud jde o povinnou 
automatickou výměnu informací v oblasti 
daní ve vztahu k přeshraničním 
uspořádáním, která se mají oznamovat 
(Úř. věst. L 139, 5.6.2018, s. 1).
**Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o 
zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 
19).
*** Doporučení Komise ze dne 14.7.2020 o 
podmíněnosti státní finanční podpory 
podnikům v Unii neexistencí napojení na 
nespolupracující jurisdikce.
 **** Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 
2015 o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování 
terorismu, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a 
o zrušení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES 
a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. 
L 141, 5.6.2015, s. 73). 

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 i (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(29i) V článku 23 odst. 2 se první 
pododstavec nahrazuje tímto:

„Pravomoc přijímat akty v přenesené „Pravomoc přijímat akty v přenesené 
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pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 13 a 14 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 4. 
července 2015. Komise vypracuje zprávu 
o výkonu přenesení 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.

pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 13 a 14 a 
čl. 9 odst. 2a je svěřena Komisi na dobu 
pěti let ode dne 4. července 2015. Komise 
vypracuje zprávu o výkonu přenesení 
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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 j (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

(29j) V čl. 23 odst. 2 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 
13 a 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm 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.

„Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 
13 a 14 a čl. 9 odst. 2a kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm 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

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 k (nový)
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 23 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

(29k) V článku 23 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 7 odst. 13 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě jednoho měsíce 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 jeden měsíc.

„4. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 7 odst. 13 a čl. 9 odst. 2a vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě jednoho měsíce 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 jeden měsíc.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=CS)

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „EIB může po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předložit investičnímu 
výboru finanční a investiční operace 
schválené jejími řídícími orgány během 
období od přijetí návrhu Komise na změnu 
nařízení (EU) 2015/2017 až do podpisu 
pozměněné dohody o záruce vyplývající z 
pozměněného nařízení, pokud tyto operace 
splňují požadavky na podporu v rámci 
nástroje na podporu solventnosti. Operace, 

3. EIB může po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předložit investičnímu výboru 
finanční a investiční operace schválené 
jejími řídícími orgány během období od 
přijetí návrhu Komise na změnu nařízení 
(EU) 2015/2017 až do podpisu pozměněné 
dohody s EFSI o záruce vyplývající z 
pozměněného nařízení, pokud tyto operace 
splňují požadavky na podporu v rámci 
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které mají být předloženy investičnímu 
výboru, nesmějí patřit k těm, které čerpaly 
podporu ze záruky EU již dříve.

nástroje na podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 
podporu solventnosti se zaměřuje na 
posílení kapitálové základny společností a 
na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování by měly zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky a měly 
by mít za cíl ochránit jednotný trh před 
jakýmkoli narušením způsobeným 
pandemií COVID-19. Pravidlem je, že 
záruka EU se neposkytuje na podporu 
operací refinancování (jako je náhrada 
stávajících úvěrových smluv nebo jiných 
forem finanční podpory pro projekty, jež 
jsou již částečně či úplně uskutečněny), 
vyjma případů v rámci okna na podporu 
solventnosti a kromě výjimečných a řádně 
odůvodněných okolností, kdy je 
prokázáno, že taková transakce umožní 
novou investici alespoň odpovídající částce 
transakce, jež by splňovala kritéria 
způsobilosti podle článku 6 a obecné cíle 
podle čl. 9 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem v oblasti zelené a 
digitální transformace.

— Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie, na společnosti s vysokým 
potenciálem v oblasti zelené a digitální 
transformace nebo MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Řídící rada na základě ukazatelů a s 
uplatněním metodiky vypracované Komisí 
stanoví konkrétní limity pro diverzifikaci a 
koncentraci v rámci okna na podporu 
solventnosti s cílem zajistit, aby byly 
splněny příslušné požadavky čl. 9 odst. 2a 
písm. b) a c), přičemž bude zabráněno 
nadměrné koncentraci v omezeném počtu 
členských států. Řídící rada pravidelně 
hodnotí hospodářské dopady pandemie 
Covid-19 na členské státy a odvětví. Na 
tomto základě může řídící rada po 
konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto limitů.

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 4
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – písm. b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící rada písemně vysvětlí svá Řídící rada písemně vysvětlí svá 
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rozhodnutí týkající se orientační limitů a 
limitů specifických pro okno na podporu 
solventnosti Evropskému parlamentu a 
Radě. EFSI se zaměří na všechny členské 
státy.

rozhodnutí týkající se orientační limitů a 
limitů specifických pro okno na podporu 
solventnosti Evropskému parlamentu a 
Radě. Evropský parlament a Rada mohou 
pozvat předsedu řídící rady na výměnu 
názorů o těchto rozhodnutích. EFSI se 
zaměří na všechny členské státy.

Or. en


