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***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

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2020)0403),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 173 a článek 175 třetí pododstavec Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C9-0158/2020),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. července 2020,

– s ohledem na článek 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 dopravu a cestovní 
ruch,

– s ohledem na postoje Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví ve formě pozměňovacích návrhů,

– s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru podle článku 58 jednacího řádu,

– 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 postoj Parlamentu předal Radě, Komisi i vnitrostátním 
parlamentům.

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit nejnovější prognózu Komise.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Parlament podporuje obecný cíl vynakládat 30 % rozpočtu na cíle v oblasti klimatu. 
Zpravodajové rovněž potvrzují postoj Parlamentu k Programu InvestEU.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost převést fondy facility na podporu oživení a odolnosti 
do složky členského státu. Tento bod odůvodnění byl dohodnut s Radou. Pozměňovací návrh 
však zavádí zcela nový prvek, který nebyl v době dohody znám.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Euratom) 2018/104630 (dále jen „finanční 
nařízení“). Tato koncepce přináší také 
jednotný soubor pravidel pro rozpočtové 
záruky podporované centrálně řízenými 
fondy nebo fondy v rámci sdíleného řízení 
nebo fondy, které jsou k dispozici v rámci 
facility na podporu oživení a odolnosti, 
což by usnadnilo jejich kombinování.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu pozměňovacímu návrhu. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PR\1211759CS.docx 11/27 PE655.923v01-00

CS

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit zvýšení záruky. Poslední věta se vypouští, 
protože je nadbytečná – podle přílohy I je část záruky EU přidělena všem oblastem politiky.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Dne 18. dubna 2019 Komise 
prohlásila, že 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 
institucí nebo jednajících jménem 
členského státu, do tematických 
investičních platforem či investičních 
platforem pro více zemí by se měly 
v zásadě považovat za jednorázová 
opatření ve smyslu čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 
1 nařízení Rady (ES) č. 1466/9732 a čl. 3 
odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/9733. 
Komise dále uvedla, že aniž jsou dotčeny 
výsady Rady při provádění Paktu o 
stabilitě a růstu, zváží, do jaké míry lze 
stejné zacházení jako v případě EFSI v 
souvislosti se sdělením Komise o flexibilitě 
použít na Program InvestEU jako 
nástupnický nástroj EFSI, pokud jde o 
jednorázové příspěvky poskytované 
členskými státy v penězích na financování 
dodatečné částky záruky EU pro účely 
složky členského státu.

(39) Dne 18. dubna 2019 Komise 
prohlásila, že „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 institucí nebo jednajících 
jménem členského státu, do tematických 
investičních platforem či investičních 
platforem pro více zemí by se měly 
v zásadě považovat za jednorázová 
opatření ve smyslu čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 
1 nařízení Rady (ES) č. 1466/9732 a čl. 3 
odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1467/9733. 
Komise dále uvedla, že aniž jsou dotčeny 
výsady Rady při provádění Paktu o 
stabilitě a růstu, zváží, do jaké míry lze 
stejné zacházení jako v případě EFSI v 
souvislosti se sdělením Komise o flexibilitě 
použít na Program InvestEU jako 
nástupnický nástroj EFSI, pokud jde o 
jednorázové příspěvky poskytované 
členskými státy v penězích na financování 
dodatečné částky záruky EU pro účely 
složky členského státu.“

__________________ __________________
32 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

32 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

33 Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. 33 Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. 
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července 1997 o urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. 
L 209, 2.8.1997, s. 6).

července 1997 o urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. 
L 209, 2.8.1997, s. 6).

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění dohodnutý s Radou, ale je nutná změna, aby bylo možné vrátit se ke znění, 
které bylo skutečně dohodnuto.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení]. Tento požadavek by byl 
splněn uzavřením příslušných záručních 
dohod s prováděcími partnery do 31. 
prosince 2023.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové jsou velmi znepokojeni tím, že lhůty stanovené v nástroji EU na podporu 
oživení budou bránit úspěšnému provádění programu. V souvislosti s Programem InvestEU 
navrhují vyřešit tento problém uplatněním lhůt na uzavření záručních dohod. Zpravodajové 
uznávají, že tento problém by se měl řešit v nařízení o evropském nástroji na podporu oživení, 
ale chtěli vyslat Radě k této otázce politický signál.
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Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záruka EU pro účely složky EU uvedené v 
čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 75 153 850 000 
EUR (v běžných cenách). Vytvoří se na ni 
rezervy v míře 45 %. Částka uvedená v 
čl. 34 odst. 3 prvním pododstavci písm. a) 
se rovněž zohlední pro účely příspěvku k 
tvorbě rezerv vyplývající z této míry 
tvorby rezerv.

Záruka EU pro účely složky EU uvedené v 
čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 80 523 320 000 
EUR (v běžných cenách). Vytvoří se na ni 
rezervy v míře 40 %. Částka uvedená v 
čl. 34 odst. 3 prvním pododstavci písm. a) 
se rovněž zohlední pro účely příspěvku k 
tvorbě rezerv vyplývající z této míry 
tvorby rezerv.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v postoji Parlamentu k prvnímu návrhu Komise by zpravodajové chtěli zvýšit 
částky pro oblasti politiky „malé a střední podniky“ a „sociální investice“. Zpravodajové 
rovněž navrhují zachovat první postoj Parlamentu k oblasti výzkumu, inovací a digitalizace, 
pro kterou Komise ve svém druhém návrhu částky snížila. Je proto nezbytné mírně zvýšit 
celkovou částku záruky EU. Kromě toho jsou zpravodajové toho názoru, že míra tvorby rezerv 
z původního návrhu Komise by mohla být zachována.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely složky členského státu uvedené v 
čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 
doplňující prostředky záruky EU za 
předpokladu, že členské státy přidělí podle 
[čl. 10 odst. 1] nařízení [[o společných 
ustanoveních] č.]44 a čl. [75 odst. 1] 
nařízení [[strategický plán SZP] č.]45 
odpovídající částky.

Pro účely složky členského státu uvedené v 
čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 
doplňující prostředky záruky EU za 
předpokladu, že členské státy přidělí podle 
[čl. 10 odst. 1] nařízení [[o společných 
ustanoveních] č.]44, čl. [75 odst. 1] nařízení 
[[strategický plán SZP] č.]45 a článku [X] 
nařízení [facilita na podporu oživení a 
odolnosti] odpovídající částky.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost převést fondy facility na podporu oživení a odolnosti 
do složky členského státu.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 41 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 8 600 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. a). 

Or. en

Odůvodnění

Ve svém druhém návrhu Komise zvýšila částku pro oblast udržitelné infrastruktury 
z 11 500 000 000 EUR (částka v původním návrhu) na 20 051 970 000 EUR. Zpravodajové 
navrhují, aby tato dodatečná částka (zaokrouhlená směrem nahoru) byla financována 
z prostředků nástroje NGEU.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 2 500 000 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na cíle uvedené v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 40 769 470 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na cíle uvedené v 
čl. 3 odst. 2 písm. a) až d).

Or. en

Zpravodajové navrhují, aby větší část tvorby rezerv na záruku EU pocházela z víceletého 
finančního rámce. To by mělo zahrnout původní částku navrženou Komisí pro první oblast 
politiky a částky pro druhou, třetí a čtvrtou oblast politiky.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orientační rozdělení záruky EU pro účely 
složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení. V relevantních případech může 
Komise částky uvedené v příloze I upravit 
a částku uvedenou v prvním pododstavci 
zvýšit až o 15 % na každý cíl. O 
případných úpravách Komise informuje 
Evropský parlament a Radu.

Orientační rozdělení záruky EU pro účely 
složky EU je stanoveno v příloze I tohoto 
nařízení. V relevantních případech může 
Komise částky uvedené v příloze I upravit 
až o 15 % na každý cíl. O případných 
úpravách Komise informuje Evropský 
parlament a Radu.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise vyvolává dojem, že by bylo možné zvýšit pouze částku pro oblast strategických 
investic. Zpravodajové se vrátili ke znění prvního návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostředky dobrovolně přidělené členským 
státem podle čl. [10 odst. 1] nařízení 
[[o společných ustanoveních] č.] nebo čl. 
[75 odst. 1] nařízení [[strategický plán 
SZP] č.] se použijí pro tvorbu rezerv na 
část záruky EU, která spadá pod složku 
členského státu a pokrývá finanční a 
investiční operace v daném členském státě, 
nebo pro možné příspěvky z fondů v rámci 
sdíleného řízení ve prospěch Poradenského 
centra InvestEU. Tyto prostředky se 
použijí jako příspěvek k dosažení cílů 
politiky stanovených v dohodě o 
partnerství uvedené v článku 7 nařízení [[o 
společných ustanoveních] č.], v 
programech nebo ve strategickém plánu 

Prostředky dobrovolně přidělené členským 
státem podle čl. [10 odst. 1] nařízení 
[[o společných ustanoveních] č.] nebo čl. 
[75 odst. 1] nařízení [[strategický plán 
SZP] č.] nebo článku [X] nařízení [facilita 
na podporu oživení a odolnosti] se použijí 
pro tvorbu rezerv na část záruky EU, která 
spadá pod složku členského státu a 
pokrývá finanční a investiční operace 
v daném členském státě, nebo pro možné 
příspěvky z fondů v rámci sdíleného řízení 
nebo z fondů, které jsou k dispozici v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti, ve prospěch Poradenského 
centra InvestEU. Tyto prostředky se 
použijí jako příspěvek k dosažení cílů 
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SZP, které přispívají k InvestEU. politiky stanovených v dohodě o 
partnerství uvedené v článku 7 nařízení [[o 
společných ustanoveních] č.], v 
programech nebo ve strategickém plánu 
SZP nebo v plánu na podporu oživení a 
odolnosti dotčeného členského státu, které 
přispívají k InvestEU.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto článku týkající se částek 
přidělených podle čl. 10 odst. 1 nařízení 
[o společných ustanoveních č.] nebo čl. 75 
odst. 1 nařízení [strategický plán SZP] se 
nepoužijí na dohodu o příspěvcích týkající 
se doplňujících prostředků poskytnutých 
členským státem podle čl. 4 odst. 1 třetího 
pododstavce.

Ustanovení tohoto článku týkající se částek 
přidělených podle čl. 10 odst. 1 nařízení 
[o společných ustanoveních č.] nebo čl. 75 
odst. 1 nařízení [strategický plán SZP] 
nebo článku [X] nařízení [facilita na 
podporu oživení a odolnosti] se nepoužijí 
na dohodu o příspěvcích týkající se 
doplňujících prostředků poskytnutých 
členským státem podle čl. 4 odst. 1 třetího 
pododstavce.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát a Komise uzavřou dohodu o 
příspěvcích nebo dodatek k této dohodě do 
čtyř měsíců od rozhodnutí Komise o 
schválení dohody o partnerství podle čl. 9 
odst. 4 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle nařízení [SZP] nebo současně s 
rozhodnutím Komise o změně programu 
podle článku 10 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle článku 107 nařízení [SZP].

Členský stát a Komise uzavřou dohodu o 
příspěvcích nebo dodatek k této dohodě do 
čtyř měsíců od rozhodnutí Komise o 
schválení dohody o partnerství podle čl. 9 
odst. 4 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle nařízení [SZP] nebo plánu na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
nařízeni [facilita na podporu oživení a 
odolnosti] nebo současně s rozhodnutím 
Komise o změně programu podle 
článku 10 nařízení [o společných 
ustanoveních] nebo strategického plánu 
SZP podle článku 107 nařízení [SZP] nebo 
plánu na podporu oživení a odolnosti v 
souladu s článkem 18 nařízeni [facilita na 
podporu oživení a odolnosti].

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti.

Pozměňovací návrh 16

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 nebo z 
fondů, které jsou k dispozici v rámci 
facility na podporu oživení a odolnosti, 
zahajovací fázi tvorby rezerv v souladu s 
ročním finančním plánem a objem 
výsledného podmíněného závazku krytého 
zárukou „back-to-back“ poskytnutou 
daným členským státem;
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Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) případný příspěvek z fondů v rámci 
sdíleného řízení ve prospěch Poradenského 
centra InvestEU;

d) případný příspěvek z fondů v rámci 
sdíleného řízení nebo z fondů, které jsou k 
dispozici v rámci facility na podporu 
oživení a odolnosti ve prospěch 
Poradenského centra InvestEU;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) povinnosti předkládat členskému 
státu každoroční zprávy včetně zpráv o 
příslušných ukazatelích týkajících se 
politických cílů uvedených v dohodě 
o partnerství, programu nebo strategickém 
plánu SZP a uvedených v dohodě 
o příspěvcích;

e) povinnosti předkládat členskému 
státu každoroční zprávy včetně zpráv o 
příslušných ukazatelích týkajících se 
politických cílů uvedených v dohodě 
o partnerství, programu nebo strategickém 
plánu SZP nebo v plánu na podporu 
oživení a odolnosti a uvedených v dohodě 
o příspěvcích;

Or. en
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Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li do devíti měsíců od uzavření 
dohody o příspěvcích uzavřena záruční 
dohoda, dohoda o příspěvcích se ukončí 
nebo prodlouží po vzájemné dohodě. Není-
li do devíti měsíců od uzavření dohody o 
příspěvcích částka stanovená dohodou o 
příspěvcích plně vázána prostřednictvím 
jedné nebo více záručních dohod, tato 
částka se příslušně pozmění. Nevyužitá 
částka rezerv přiřaditelná k prostředkům 
přiděleným členskými státy podle čl. [10 
odst. 1 nařízení [o společných 
ustanoveních]] nebo čl. [75 odst. 1] 
nařízení [SZP]] se opětovně použije v 
souladu s [čl. 10 odst. 5] nařízení [[o 
společných ustanoveních] č.] a čl. [75 odst. 
5] nařízení [[strategický plán SZP] č.]. 
Nevyužitá částka rezerv přiřaditelná k 
prostředkům přiděleným členským státem 
podle čl. 4 odst. 1 třetího pododstavce 
tohoto nařízení se vrátí tomuto členskému 
státu.

Není-li do devíti měsíců od uzavření 
dohody o příspěvcích uzavřena záruční 
dohoda, dohoda o příspěvcích se ukončí 
nebo prodlouží po vzájemné dohodě. Není-
li do devíti měsíců od uzavření dohody o 
příspěvcích částka stanovená dohodou o 
příspěvcích plně vázána prostřednictvím 
jedné nebo více záručních dohod, tato 
částka se příslušně pozmění. Nevyužitá 
částka rezerv přiřaditelná k prostředkům 
přiděleným členskými státy podle čl. [10 
odst. 1 nařízení [o společných 
ustanoveních]] nebo čl. [75 odst. 1] 
nařízení [SZP]] nebo článku [X] nařízení 
[facilita na podporu oživení a odolnosti] 
se opětovně použije v souladu s [čl. 10 
odst. 5] nařízení [[o společných 
ustanoveních] č.] a čl. [75 odst. 5] nařízení 
[[strategický plán SZP] č.] a článku [X] 
nařízení [facilita na podporu oživení a 
odolnosti]. Nevyužitá částka rezerv 
přiřaditelná k prostředkům přiděleným 
členským státem podle čl. 4 odst. 1 třetího 
pododstavce tohoto nařízení se vrátí 
tomuto členskému státu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li záruční dohoda během období 
stanoveného v čl. [10 odst. 6] nařízení [[o 
společných ustanoveních] č.] nebo v čl. [75 
odst. 6] nařízení [[strategický plán SZP] č.] 
řádně plněna, dohoda o příspěvcích se 
pozmění. Nevyužitá částka rezerv 
přiřaditelná k prostředkům přiděleným 
členskými státy podle čl. [10 odst. 1 
nařízení [o společných ustanoveních]] nebo 
čl. [75 odst. 1] nařízení [SZP]] se opětovně 
použije v souladu s [čl. 10 odst. 6] nařízení 
[[o společných ustanoveních] č.] a čl. [75 
odst. 6] nařízení [[strategický plán SZP] 
č.]. Nevyužitá částka rezerv přiřaditelná k 
prostředkům přiděleným členským státem 
podle čl. 4 odst. 1 třetího pododstavce 
tohoto nařízení se vrátí tomuto členskému 
státu.

Není-li záruční dohoda během období 
stanoveného v čl. [10 odst. 6] nařízení [[o 
společných ustanoveních] č.] nebo v čl. [75 
odst. 6] nařízení [[strategický plán SZP] č.] 
nebo v článku [X] nařízení [facilita na 
podporu oživení a odolnosti] řádně plněna, 
dohoda o příspěvcích se pozmění. 
Nevyužitá částka rezerv přiřaditelná k 
prostředkům přiděleným členskými státy 
podle čl. [10 odst. 1 nařízení [o společných 
ustanoveních]] nebo čl. [75 odst. 1] 
nařízení [SZP]] nebo článku [X] nařízení 
[facilita na podporu oživení a odolnosti] 
se opětovně použije v souladu s [čl. 10 
odst. 6] nařízení [[o společných 
ustanoveních] č.] a čl. [75 odst. 6] nařízení 
[[strategický plán SZP] č.] a článkem [X] 
nařízení [facilita na podporu oživení a 
odolnosti]. Nevyužitá částka rezerv 
přiřaditelná k prostředkům přiděleným 
členským státem podle čl. 4 odst. 1 třetího 
pododstavce tohoto nařízení se vrátí 
tomuto členskému státu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Po zahajovací fázi tvorby rezerv 
uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku 
budou veškeré roční přebytky rezerv 
vypočtené porovnáním výše rezerv 
požadované dle míry tvorby rezerv 
stanovené v dohodě o příspěvcích se 
skutečnou výší rezerv opětovně využity 
podle [čl. 10 odst. 7] [nařízení o 
společných ustanoveních] a čl. [75 odst. 7] 
[[strategický plán SZP] č.].

a) Po zahajovací fázi tvorby rezerv 
uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku 
budou veškeré roční přebytky rezerv 
vypočtené porovnáním výše rezerv 
požadované dle míry tvorby rezerv 
stanovené v dohodě o příspěvcích se 
skutečnou výší rezerv opětovně využity 
podle [čl. 10 odst. 7] [nařízení o 
společných ustanoveních] a čl. [75 odst. 7] 
[[strategický plán SZP] č.] a článku [X] 
nařízení [facilita na podporu oživení a 
odolnosti].

Or. en

Odůvodnění

Cílem je dát členským státům možnost přispět do složky členského státu z facility na podporu 
oživení a odolnosti. Ačkoli bylo toto ustanovení dohodnuto s Radou, pozměňovací návrh řeší 
novou situaci.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Skupině EIB se poskytne 75 % 
záruky EU v rámci složky EU, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 prvním 
pododstavci, což představuje 56 365 380 
000 EUR. Skupina EIB poskytne souhrnný 
finanční příspěvek ve výši 9 418 270 000 
EUR. Tento příspěvek se poskytne 
způsobem a formou umožňující provádění 
Fondu InvestEU a naplňování cílů 
stanovených v čl. 14 odst. 2.

4. Skupině EIB se poskytne 75 % 
záruky EU v rámci složky EU, jak je 
uvedeno v čl. 4 odst. 1 prvním 
pododstavci, což představuje 60 392 490 
000 EUR. Skupina EIB poskytne souhrnný 
finanční příspěvek ve výši 10 085 545 830 
EUR. Tento příspěvek se poskytne 
způsobem a formou umožňující provádění 
Fondu InvestEU a naplňování cílů 
stanovených v čl. 14 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Ve svém druhém návrhu Komise snížila relativní podíl finančních příspěvků jako procentní 
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podíl záruky EU. Zpravodajové zachovávají přístup navržený Komisí, ale upravují číselné 
údaje tak, aby zohledňovaly mírné zvýšení, které navrhují pro záruku.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záruka EU uvedená v čl. 4 odst. 2 prvním 
a druhém pododstavci se poskytuje za 
podmínek stanovených v čl. 4 odst. 6 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení]. V ostatních případech 
může být podpora formou záruky EU 
poskytnuta na finanční a investiční 
operace, které se řídí tímto nařízením, na 
investiční období, jež končí dnem 31. 
prosince 2027.

Záruku EU uvedenou v čl. 4 odst. 2 
prvním a druhém pododstavci lze 
poskytnout na finanční a investiční 
operace uskutečňované prováděcím 
partnerem za předpokladu, že Komise s 
tímto prováděcím partnerem uzavře do 31. 
prosince 2023 záruční dohodu, čímž splní 
podmínky stanovené v čl. 4 odst. 6 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení]. V ostatních případech 
může být podpora formou záruky EU 
poskytnuta na finanční a investiční 
operace, které se řídí tímto nařízením, na 
investiční období, jež končí dnem 31. 
prosince 2027.

Or. en

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno výše, zpravodajové jsou velmi znepokojeni tím, že lhůty stanovené v nástroji 
EU na podporu oživení budou bránit úspěšnému provádění programu. V souvislosti s 
Programem InvestEU navrhují vyřešit tento problém uplatněním lhůt na uzavření záručních 
dohod. Zpravodajové uznávají, že tento problém by se měl řešit v nařízení o evropském 
nástroji na podporu oživení, ale chtěli vyslat Radě k této otázce politický signál.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Smlouvy mezi prováděcím partnerem a Smlouvy mezi prováděcím partnerem a 
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konečným příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem nebo jiným subjektem 
podle čl. 15 odst. 1 písm. a) v rámci 
záruky EU uvedené v čl. 4 odst. 2 prvním 
a druhém pododstavci musí být podepsány 
do jednoho roku od schválení příslušného 
financování nebo investiční operace 
prováděcího partnera. V ostatních 
případech musí být smlouvy mezi 
prováděcím partnerem a konečným 
příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem nebo jiným subjektem 
podle čl. 15 odst. 1 písm. a) podepsány do 
31. prosince 2028.

konečným příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem nebo jiným subjektem 
podle čl. 15 odst. 1 písm. a) musí být 
podepsány do 31. prosince 2028.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá to z předchozího pozměňovacího návrhu. Pokud se na uzavření záručních dohod 
vztahují lhůty pro EURI, měla by být lhůta pro následné smlouvy stanovena na 31. prosinec 
2028.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pět členů investičního výboru je stálými 
členy v každém z pěti složení investičního 
výboru. Alespoň jeden ze stálých členů je 
odborníkem na udržitelné investice. Kromě 
toho jsou v každém z pěti složení dva 
odborníci se zkušenostmi s investicemi v 
odvětvích spadajících do odpovídající 
oblasti politiky. Členy investičního výboru 
přidělí do příslušného či příslušných 
složení řídicí rada. Investiční výbor si zvolí 
z řad stálých členů svého předsedu.

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

Or. en
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Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je vrátit se k číslu dohodnutému s Radou.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 209 odst. 3 prvního 
a posledního pododstavce finančního 
nařízení lze příjmy a vrácené a zpět získané 
finanční prostředky z finančních nástrojů 
zřízených v rámci programů uvedených v 
příloze IV tohoto nařízení použít na tvorbu 
rezerv záruky EU podle tohoto nařízení, s 
přihlédnutím k článku [4] nařízení 
[úvěrový nástroj pro veřejný sektor].

1. Odchylně od čl. 209 odst. 3 prvního 
a čtvrtého pododstavce finančního nařízení 
se jakékoli příjmy a vrácené a zpět získané 
finanční prostředky z finančních nástrojů 
zřízených v rámci programů uvedených v 
příloze IV tohoto nařízení použijí na tvorbu 
rezerv záruky EU podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci je podpora subjektů veřejného sektoru. Splátky z finančních nástrojů pocházejí 
ze soukromého sektoru. Je tedy logické, že tyto finanční nástroje slouží k financování 
soukromého sektoru. Úvěrový nástroj pro veřejný sektor by měl být financován z rozpočtu 
Unie.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od čl. 213 odst. 4 písm. 
a) finančního nařízení lze případný 
přebytek rezerv na záruku EU zřízenou 
nařízením (EU) 2015/1017 použít na 
tvorbu rezerv záruky EU podle tohoto 
nařízení, s přihlédnutím k článku [4] 
[nařízení] [úvěrový nástroj pro veřejný 

2. Odchylně od čl. 213 odst. 4 písm. 
a) finančního nařízení se případný přebytek 
rezerv na záruku EU zřízenou nařízením 
(EU) 2015/1017 použije na tvorbu rezerv 
záruky EU podle tohoto nařízení.
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sektor].

Or. en

Odůvodnění

Přebytek rezerv z nařízení o EFSI by měl být použit pro nové nařízení, a nikoli na úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, který by měl být financován z rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka 33 000 440 000 EUR (v 
běžných cenách) uvedená v čl. 3 odst. 2 
písm. c) bodě i) nařízení [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] se 
použije:

3. Částka XXX EUR (v běžných 
cenách) uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. c) 
bodě i) nařízení [o nástroji Evropské unie 
na podporu oživení] se použije:

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajové jsou toho názoru, že by měla existovat rovnováha mezi částkou pocházející z 
nástroje NGEU a částkou pocházející z víceletého finančního rámce. Jsou si samozřejmě 
vědomi návrhu Evropské rady výrazně snížit částku nástroje NGEU. Konečné rozhodnutí by 
mělo být přijato v rámci jednání o VFR–NGEU.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na tvorbu rezerv záruky EU podle 
tohoto nařízení pomocí prostředků ve výši 
32 800 000 000 EUR (v běžných cenách), 
které doplní zdroje uvedené v čl. 211 odst. 
4 prvním pododstavci finančního nařízení;

a) na tvorbu rezerv záruky EU podle 
tohoto nařízení pomocí prostředků ve výši 
XXX EUR (v běžných cenách), které 
doplní zdroje uvedené v čl. 211 odst. 4 
prvním pododstavci finančního nařízení;

Or. en



PE655.923v01-00 26/27 PR\1211759CS.docx

CS

Odůvodnění

Viz odůvodnění k předchozímu PN.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 10 166 620 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b);

b) až 11 250 000 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b);

Or. en

Odůvodnění

Postoj EP z prvního postupu

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) až 10 166 620 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c);

c) až 12 500 000 000 EUR na cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. c);

Or. en

Odůvodnění

Postoj EP z prvního postupu

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) až 3 614 800 000 EUR na cíle d) až 5 567 500 000 EUR na cíle 
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uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d); uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. d);

Or. en

Odůvodnění

Postoj EP z prvního postupu


