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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program 
InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0403),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 173 a tretí odsek článku 175 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu 
(C9-0158/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. júla 
2020,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný 
ruch,

– so zreteľom na stanoviská v podobe pozmeňujúcich návrhov Výboru pre kultúru a 
vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske 
a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zohľadniť najnovšiu prognózu Komisie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Parlament podporuje celkový cieľ 30 % v oblasti klímy. Spravodajcovia tiež obnovujú pozíciu 
Parlamentu k programu InvestEU.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť presunúť finančné prostriedky RRF do zložky v 
zodpovednosti členských štátov. Toto odôvodnenie bolo dohodnuté s Radou. Pozmeňujúcim 
návrhom sa však zavádza úplne nový prvok, ktorý nebol v čase uzatvorenia dohody známy.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

štátom, ktorý si takúto možnosť 
dobrovoľne vyberie. Dohoda o príspevku 
by mala zahŕňať jednu alebo viaceré 
špecifické dohody o záruke, ktoré by sa 
vykonávali v dotknutom členskom štáte, 
ako aj akékoľvek regionálne účelové 
viazanie, a to na základe pravidiel Fondu 
InvestEU. Stanovenie miery tvorby rezerv 
na individuálnom základe si vyžaduje 
odchýlku od článku 211 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104630 (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 
V rámci tohto usporiadania sa stanovuje aj 
jednotný súbor pravidiel pre rozpočtové 
záruky podporované z fondov riadených 
centrálne alebo z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia alebo fondov 
dostupných z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, čím sa uľahčuje ich 
kombinácia.

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k predchádzajúcemu pozmeňujúcemu návrhu. 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zohľadniť zvýšenie záruky. Posledná veta sa vypúšťa, pretože nie je potrebná – podľa prílohy 
I majú všetky segmenty časť záruky EÚ.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Komisia 18. apríla 2019 vyhlásila, 
že „bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Rady v rámci vykonávania Paktu stability 
a rastu, jednorazové príspevky členských 
štátov, buď od členského štátu alebo od 
národných podporných bánk, ktoré sú 
klasifikované v rámci verejnej správy alebo 
konajú v mene členského štátu, do 
tematických investičných platforiem alebo 
investičných platforiem za účasti viacerých 
krajín sa v zásade považujú za jednorazové 
opatrenia v zmysle článku 5 ods. 1 a článku 
9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1466/9732 
a článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) 
č. 1467/9733. Taktiež, bez toho, aby boli 
dotknuté právomoci Rady v rámci 
vykonávania Paktu stability a rastu, 
Komisia vyhlásila, že zváži, do akej miery 
sa rovnaké zaobchádzanie ako v prípade 

(39) Komisia 18. apríla 2019 vyhlásila, 
že „bez toho, aby boli dotknuté právomoci 
Rady v rámci vykonávania Paktu stability 
a rastu, jednorazové príspevky členských 
štátov, buď od členského štátu alebo od 
národných podporných bánk, ktoré sú 
klasifikované v rámci verejnej správy alebo 
konajú v mene členského štátu, do 
tematických investičných platforiem alebo 
investičných platforiem za účasti viacerých 
krajín sa v zásade považujú za jednorazové 
opatrenia v zmysle článku 5 ods. 1 a článku 
9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1466/9732 
a článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) 
č. 1467/9733. Taktiež, bez toho, aby boli 
dotknuté právomoci Rady v rámci 
vykonávania Paktu stability a rastu, 
Komisia zváži, do akej miery sa rovnaké 
zaobchádzanie ako v prípade EFSI 
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EFSI v súvislosti s oznámením Komisie 
o flexibilite môže uplatniť na Program 
InvestEU ako nástupnícky nástroj EFSI, 
pokiaľ ide o jednorazové príspevky 
poskytnuté členskými štátmi v hotovosti na 
financovanie dodatočnej sumy záruky EÚ 
na účely zložky v zodpovednosti členských 
štátov.

v súvislosti s oznámením Komisie 
o flexibilite môže uplatniť na Program 
InvestEU ako nástupnícky nástroj EFSI, 
pokiaľ ide o jednorazové príspevky 
poskytnuté členskými štátmi v hotovosti na 
financovanie dodatočnej sumy záruky EÚ 
na účely zložky v zodpovednosti členských 
štátov“.

__________________ __________________
32 Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 
7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad 
stavmi rozpočtov a o dohľade nad 
hospodárskymi politikami a ich koordinácii 
(Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1).

32 Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 
7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad 
stavmi rozpočtov a o dohľade nad 
hospodárskymi politikami a ich koordinácii 
(Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1).

33 Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. 
júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní 
vykonania postupu pri nadmernom 
schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6).

33 Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. 
júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní 
vykonania postupu pri nadmernom 
schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6).

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie dohodnuté s Radou, ale zmena je potrebná na návrat k zneniu, ktoré sa skutočne 
dohodlo.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI]. 
Táto požiadavka by bola splnená 
uzatvorením príslušných dohôd o záruke s 
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implementujúcimi partnermi do 31. 
decembra 2023.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajcovia sú veľmi znepokojení tým, že lehoty stanovené v Nástroji EÚ na obnovu budú 
brzdiť úspešnú implementáciu programu. V kontexte programu InvestEU navrhujú vyriešiť 
tento problém uplatnením časových limitov na uzatvorenie záručných dohôd. Spravodajcovia 
uznávajú, že tento problém by sa mal riešiť v nariadení o EURI, ale chceli vyslať Rade na túto 
tému politický signál.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rovnako ako v pozícii Parlamentu k prvému návrhu Komisie spravodajcovia chcú zvýšiť sumy 
pre segmenty MSP a sociálnych investícií. Spravodajcovia tiež navrhujú zachovať prvú 
pozíciu Parlamentu k segmentu pre výskum, inovácie a digitalizáciu, ktorú Komisia vo svojom 
druhom návrhu znížila. Preto je potrebné mierne zvýšiť celkovú sumu záruky EÚ. Okrem toho 
sa spravodajcovia domnievajú, že miera tvorby rezerv z pôvodného návrhu Komisie by sa 
mohla zachovať.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely zložky v zodpovednosti 
členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 
1 písm. b) možno záruku EÚ navýšiť 
o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či 
členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy 
podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] 
číslo]44 a článku [75 ods. 1] nariadenia [[o 
strategických plánoch SPP] číslo]45.

Na účely zložky v zodpovednosti 
členských štátov uvedenej v článku 8 ods. 
1 písm. b) možno záruku EÚ navýšiť 
o dodatočnú sumu v závislosti od toho, či 
členské štáty alokujú zodpovedajúce sumy 
podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] 
číslo]44 a článku [75 ods. 1] nariadenia [[o 
strategických plánoch SPP] číslo]45 a 
článku [X] nariadenia [Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti].

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť presunúť finančné prostriedky RRF do zložky v 
zodpovednosti členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až 
d) sa alokuje suma 41 500 000 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) sa 
alokuje suma 8 600 000 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom druhom návrhu zvýšila sumu na segment politiky udržateľnej 
infraštruktúry z 11 500 000 000 EUR (údaj v pôvodnom návrhu) na 20 051 970 000 EUR. 
Spravodajcovia navrhujú, aby sa táto dodatočná suma (zaokrúhlená smerom nahor) 
financovala z tvorby rezerv pochádzajúcich z NGEU.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až d) sa alokuje suma 2 500 000 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) 
až d) sa alokuje suma 40 769 470 000 EUR 
(v bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Or. en

Spravodajcovia navrhujú, aby väčšia časť tvorby rezerv na záruku EÚ pochádzala z VFR. 
Malo by sa to vzťahovať na pôvodnú sumu navrhnutú Komisiou na prvý segment a sumy na 
druhý, tretí a štvrtý segment.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia 
môže v prípade potreby upraviť sumy 
uvedené v prílohe I a navýšiť sumu 
uvedenú v prvom pododseku až o 15 % pri 
každom cieli. Komisia o každej takejto 
zmene informuje Európsky parlament 
a Radu.

Orientačné rozdelenie záruky EÚ na účely 
zložky v zodpovednosti EÚ sa stanovuje 
v prílohe I k tomuto nariadeniu. Komisia 
môže v prípade potreby upraviť sumy 
uvedené v prílohe I až o 15 % pri každom 
cieli. Komisia o každej takejto zmene 
informuje Európsky parlament a Radu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie Komisie vzbudzuje dojem, že by sa mohla zvýšiť len suma pre segment strategických 
investícií. Spravodajcovia sa vrátili k zneniu z prvého návrhu Komisie.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sumy, ktoré členský štát dobrovoľne 
alokuje podľa článku [10 ods. 1] nariadenia 
[[VN] číslo] alebo článku [75 ods. 1] 
nariadenia [[o strategických plánoch SPP] 
číslo], sa použijú na tvorbu rezerv na tú 
časť záruky EÚ v rámci zložky 
v zodpovednosti členských štátov, ktorou 
sa kryjú operácie financovania a investičné 
operácie v dotknutom členskom štáte, 
alebo na možné príspevky z fondov 
v rámci zdieľaného riadenia určené 
Poradenskému centru InvestEU. Tieto 
sumy musia byť použité na pomoc pri 
dosahovaní cieľov politiky určených 
v partnerskej dohode uvedenej v článku 7 
nariadenia [[VN ] číslo], v programoch 
alebo v strategickom pláne SPP, ktoré 
prispievajú k Programu InvestEU.

Sumy, ktoré členský štát dobrovoľne 
alokuje podľa článku [10 ods. 1] nariadenia 
[[VN] číslo] alebo článku [75 ods. 1] 
nariadenia [[o strategických plánoch SPP] 
číslo] alebo článku [X] nariadenia 
[Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti], sa použijú na tvorbu rezerv na 
tú časť záruky EÚ v rámci zložky 
v zodpovednosti členských štátov, ktorou 
sa kryjú operácie financovania a investičné 
operácie v dotknutom členskom štáte, 
alebo na možné príspevky z fondov 
v rámci zdieľaného riadenia alebo z fondov 
dostupných v RFF určené Poradenskému 
centru InvestEU. Tieto sumy musia byť 
použité na pomoc pri dosahovaní cieľov 
politiky určených v partnerskej dohode 
uvedenej v článku 7 nariadenia [[VN ] 
číslo], v programoch alebo v strategickom 
pláne SPP alebo v pláne obnovy a 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
ktoré prispievajú k Programu InvestEU.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ustanovenia tohto článku, ktoré sa týkajú 
súm alokovaných podľa článku 10 ods. 1 
nariadenia [VN číslo] alebo článku 75 ods. 
1 nariadenia [o strategických plánoch 
SPP], sa nevzťahujú na dohodu 
o príspevku týkajúcu sa dodatočnej sumy 

Ustanovenia tohto článku, ktoré sa týkajú 
súm alokovaných podľa článku 10 ods. 1 
nariadenia [VN číslo] alebo článku 75 ods. 
1 nariadenia [o strategických plánoch SPP] 
alebo článku [X] nariadenia 
[Mechanizmus na podporu obnovy a 
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od členského štátu podľa článku 4 ods. 1 
tretieho pododseku.

odolnosti], sa nevzťahujú na dohodu 
o príspevku týkajúcu sa dodatočnej sumy 
od členského štátu podľa článku 4 ods. 1 
tretieho pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 
o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 
štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 
dohoda podľa článku 9 ods. 4 nariadenia 
[VN] alebo strategický plán SPP podľa 
nariadenia [o strategických plánoch SPP], 
alebo súbežne s prijatím rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa mení program podľa 
článku 10 nariadenia [VN] alebo 
strategický plán SPP podľa článku 107 
nariadenia [o strategických plánoch SPP].

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 
o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 
štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 
dohoda podľa článku 9 ods. 4 nariadenia 
[VN] alebo strategický plán SPP podľa 
nariadenia [o strategických plánoch SPP] 
alebo plán obnovy a odolnosti podľa 
nariadenia [RRF] dotknutého členského 
štátu, alebo súbežne s prijatím rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa mení program podľa 
článku 10 nariadenia [VN] alebo 
strategický plán SPP podľa článku 107 
nariadenia [o strategických plánoch SPP] 
alebo plán obnovy a odolnosti podľa 
článku 18 nariadenia [RRF].

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) celková výška časti záruky EÚ 
v rámci zložky v zodpovednosti členských 
štátov, ktorá sa týka daného členského 
štátu, jej miera tvorby rezerv, výška 
príspevku z fondov v rámci zdieľaného 
riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade 
s ročným finančným plánom a výška 
vyplývajúceho podmieneného záväzku 
krytého nadväznou zárukou (back-to-back 
guarantee), ktorú poskytne dotknutý 
členský štát;

(a) celková výška časti záruky EÚ 
v rámci zložky v zodpovednosti členských 
štátov, ktorá sa týka daného členského 
štátu, jej miera tvorby rezerv, výška 
príspevku z fondov v rámci zdieľaného 
riadenia alebo z fondov, ktoré sú k 
dispozícii v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, fáza tvorby 
rezerv v súlade s ročným finančným 
plánom a výška vyplývajúceho 
podmieneného záväzku krytého nadväznou 
zárukou (back-to-back guarantee), ktorú 
poskytne dotknutý členský štát;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) každý príspevok na Poradenské 
centrum InvestEU z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia;

(d) každý príspevok na Poradenské 
centrum InvestEU z fondov v rámci 
zdieľaného riadenia alebo z fondov, ktoré 
sú k dispozícii v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
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štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) povinnosti podávať ročné správy 
členskému štátu vrátane správ 
o relevantných ukazovateľoch týkajúcich 
sa cieľov politiky, ktoré sa stanovujú 
v partnerskej dohode, programe alebo 
strategickom pláne SPP a uvádzajú 
v dohode o príspevku;

(e) povinnosti podávať ročné správy 
členskému štátu vrátane správ 
o relevantných ukazovateľoch týkajúcich 
sa cieľov politiky, ktoré sa stanovujú 
v partnerskej dohode, programe alebo 
strategickom pláne SPP alebo v pláne 
obnovy a odolnosti a uvádzajú v dohode 
o príspevku;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa dohoda o záruke neuzavrie do 
deviatich mesiacov od uzavretia dohody 
o príspevku, dohoda o príspevku sa na 
základe vzájomnej dohody vypovie alebo 
predĺži. Ak suma uvedená v dohode 
o príspevku nie je viazaná v plnej výške na 
základe jednej alebo viacerých dohôd 
o zárukách do deviatich mesiacov od 
uzavretia dohody o príspevku, táto suma sa 
príslušným spôsobom zmení. Nepoužitá 
suma v rámci tvorby rezerv pripísateľná 
prostriedkom, ktoré členské štáty alokovali 

Ak sa dohoda o záruke neuzavrie do 
deviatich mesiacov od uzavretia dohody 
o príspevku, dohoda o príspevku sa na 
základe vzájomnej dohody vypovie alebo 
predĺži. Ak suma uvedená v dohode 
o príspevku nie je viazaná v plnej výške na 
základe jednej alebo viacerých dohôd 
o zárukách do deviatich mesiacov od 
uzavretia dohody o príspevku, táto suma sa 
príslušným spôsobom zmení. Nepoužitá 
suma v rámci tvorby rezerv pripísateľná 
prostriedkom, ktoré členské štáty alokovali 
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podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] 
alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o 
SPP]], sa opätovne použije v súlade 
s [článkom 10 ods. 5] nariadenia [[VN] 
číslo] a článkom [75 ods. 5] nariadenia [[o 
strategických plánoch SPP] číslo]. 
Nepoužitá suma v rámci tvorby rezerv 
pripísateľná prostriedkom, ktoré členský 
štát alokoval podľa článku 4 ods. 1 tretieho 
pododseku tohto nariadenia, sa vráti 
členskému štátu.

podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] 
alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o 
SPP]] alebo článku [X] nariadenia [RRF], 
sa opätovne použije v súlade s [článkom 10 
ods. 5] nariadenia [[VN] číslo] a článkom 
[75 ods. 5] nariadenia [[o strategických 
plánoch SPP] číslo] a článkom [X] 
nariadenia [RRF]. Nepoužitá suma 
v rámci tvorby rezerv pripísateľná 
prostriedkom, ktoré členský štát alokoval 
podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku 
tohto nariadenia, sa vráti členskému štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa dohoda o záruke nevykoná riadne 
v rámci obdobia stanoveného v článku [10 
ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] alebo 
v článku [75 ods. 6] nariadenia 
[[o strategických plánoch SPP] číslo], 
dohoda o príspevku sa zmení. Nepoužitá 
suma v rámci tvorby rezerv pripísateľná 
prostriedkom, ktoré členské štáty alokovali 
podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] 
alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o 
SPP]], sa opätovne použije v súlade 
s [článkom 10 ods. 6] nariadenia [[VN] 
číslo] a článkom [75 ods. 6] nariadenia [[o 
strategických plánoch SPP] číslo]. 
Nepoužitá suma v rámci tvorby rezerv 
pripísateľná prostriedkom, ktoré členský 
štát alokoval podľa článku 4 ods. 1 tretieho 
pododseku tohto nariadenia, sa vráti 
členskému štátu.

Ak sa dohoda o záruke nevykoná riadne 
v rámci obdobia stanoveného v článku [10 
ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] alebo 
v článku [75 ods. 6] nariadenia 
[[o strategických plánoch SPP] číslo] alebo 
v článku [X] nariadenia [RRF], dohoda 
o príspevku sa zmení. Nepoužitá suma 
v rámci tvorby rezerv pripísateľná 
prostriedkom, ktoré členské štáty alokovali 
podľa článku [10 ods. 1 nariadenia [VN]] 
alebo článku [75 ods. 1] nariadenia [[o 
SPP]] alebo článku [X] nariadenia [RRF], 
sa opätovne použije v súlade s [článkom 10 
ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] a článkom 
[75 ods. 6] nariadenia [[o strategických 
plánoch SPP] číslo] a článkom [X] 
nariadenia [RRF]. Nepoužitá suma 
v rámci tvorby rezerv pripísateľná 
prostriedkom, ktoré členský štát alokoval 
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podľa článku 4 ods. 1 tretieho pododseku 
tohto nariadenia, sa vráti členskému štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) po fáze tvorby rezerv uvedenej 
v odseku 3 písm. a) tohto článku sa 
akýkoľvek ročný prebytok prostriedkov, 
ktorý sa vypočíta porovnaním objemu 
prostriedkov požadovaných na základe 
miery tvorby rezerv stanovenej v dohode 
o príspevku a skutočného objemu rezerv, 
použije opätovne podľa [článku 10 ods. 7] 
nariadenia [VN] a článku [75 ods. 7] 
nariadenia [[o strategických plánoch SPP] 
číslo];

(a) po fáze tvorby rezerv uvedenej 
v odseku 3 písm. a) tohto článku sa 
akýkoľvek ročný prebytok prostriedkov, 
ktorý sa vypočíta porovnaním objemu 
prostriedkov požadovaných na základe 
miery tvorby rezerv stanovenej v dohode 
o príspevku a skutočného objemu rezerv, 
použije opätovne podľa [článku 10 ods. 7] 
nariadenia [VN] a článku [75 ods. 7] 
nariadenia [[o strategických plánoch SPP] 
číslo] a článku [X] nariadenia [RRF].

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je poskytnúť členským štátom možnosť prispieť do zložky v zodpovednosti členských 
štátov z RRF. Hoci sa toto ustanovenie dohodlo s Radou, pozmeňujúci návrh rieši novú 
situáciu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. 75 % záruky EÚ v rámci zložky 4. 75 % záruky EÚ v rámci zložky 
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v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 4 
ods. 1 prvom pododseku, čo predstavuje 56 
365 380 000 EUR, sa poskytne skupine 
EIB. Skupina EIB poskytne súhrnný 
finančný príspevok vo výške 9 418 270 
000 EUR. Tento príspevok sa poskytne 
takým spôsobom a v takej forme, ktorá 
uľahčí implementáciu Fondu InvestEU 
a dosahovanie cieľov uvedených v článku 
14 ods. 2.

v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 4 
ods. 1 prvom pododseku, čo predstavuje 
60 392 490 000 EUR, sa poskytne skupine 
EIB. Skupina EIB poskytne súhrnný 
finančný príspevok vo výške 
10 085 545 830 EUR. Tento príspevok sa 
poskytne takým spôsobom a v takej forme, 
ktorá uľahčí implementáciu Fondu 
InvestEU a dosahovanie cieľov uvedených 
v článku 14 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom druhom návrhu znížila relatívny podiel finančných príspevkov ako 
percentuálneho podielu záruky EÚ. Spravodajcovia zachovávajú prístup navrhovaný 
Komisiou, ale upravujú číselné údaje tak, aby zohľadňovali mierne zvýšenie, ktoré navrhujú v 
súvislosti so zárukou.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora záruky EÚ uvedenej v článku 4 
ods. 2 prvom a druhom pododseku sa 
poskytuje za podmienok, ktoré sú uvedené 
v článku 4 ods. 6 nariadenia [EURI]. 
V iných prípadoch možno záruku EÚ 
poskytnúť na operácie financovania 
a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie, počas investičného 
obdobia do 31. decembra 2027.

Podpora záruky EÚ uvedenej v článku 4 
ods. 2 prvom a druhom pododseku sa môže 
poskytnúť na operácie financovania a 
investičné operácie, ktoré vykoná 
implementujúci partner za predpokladu, 
že Komisia s týmto implementujúcim 
partnerom do 31. decembra 2023 uzavrela 
dohodu o záruke, čím splní podmienky, 
ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 6 
nariadenia [EURI]. V iných prípadoch 
možno záruku EÚ poskytnúť na operácie 
financovania a investičné operácie, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počas 
investičného obdobia do 31. decembra 
2027.

Or. en
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Odôvodnenie

Ako sme uviedli vyššie, spravodajcovia sú veľmi znepokojení tým, že lehoty stanovené v 
Nástroji EÚ na obnovu budú brzdiť úspešnú implementáciu programu. V kontexte programu 
InvestEU navrhujú vyriešiť tento problém uplatnením časových limitov na uzatvorenie 
záručných dohôd. Spravodajcovia uznávajú, že tento problém by sa mal riešiť v nariadení o 
EURI, ale chceli vyslať Rade na túto tému politický signál.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmluvy medzi implementujúcim 
partnerom a konečným prijímateľom 
alebo finančným sprostredkovateľom 
alebo iným subjektom uvedeným v článku 
15 ods. 1 písm. a) na základe záruky EÚ 
uvedenej v článku 4 ods. 2 prvom 
a druhom pododseku sa musia podpísať 
do jedného roka po tom, ako 
implementujúci partner schváli príslušnú 
operáciu financovania alebo investičnú 
operáciu. V iných prípadoch sa zmluvy 
medzi implementujúcim partnerom 
a konečným prijímateľom alebo finančným 
sprostredkovateľom alebo iným subjektom 
uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. a) 
musia podpísať do 31. decembra 2028.

Zmluvy medzi implementujúcim 
partnerom a konečným prijímateľom alebo 
finančným sprostredkovateľom alebo iným 
subjektom uvedeným v článku 15 ods. 1 
písm. a) sa musia podpísať do 
31. decembra 2028.

Or. en

Odôvodnenie

Nadväzuje na predchádzajúci pozmeňujúci návrh. Ak sa na uzatvorenie dohôd o záruke 
vzťahujú lehoty EURI, konečný termín pre následné zmluvy by mal byť 31. december 2028.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Piati členovia investičného výboru sú 
stálymi členmi každého z piatich zložení 
investičného výboru. Aspoň jeden zo 
stálych členov musí mať odborné znalosti 
v oblasti udržateľných investícií. 
V každom z piatich zložení musia byť 
okrem toho dvaja experti so skúsenosťami 
s investíciami v sektoroch patriacich do 
zodpovedajúceho segmentu politiky. 
Členov investičného výboru priraďuje 
k príslušnému zloženiu alebo zloženiam 
riadiaca rada. Predsedu si investičný výbor 
zvolí z radov svojich stálych členov.

Štyria členovia investičného výboru sú 
stálymi členmi každého z piatich zložení 
investičného výboru. Aspoň jeden zo 
stálych členov musí mať odborné znalosti 
v oblasti udržateľných investícií. 
V každom z piatich zložení musia byť 
okrem toho dvaja experti so skúsenosťami 
s investíciami v sektoroch patriacich do 
zodpovedajúceho segmentu politiky. 
Členov investičného výboru priraďuje 
k príslušnému zloženiu alebo zloženiam 
riadiaca rada. Predsedu si investičný výbor 
zvolí z radov svojich stálych členov.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie bolo dohodnuté s Radou.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Odchylne od článku 209 ods. 3 
prvého a posledného pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách možno 
vzhľadom na článok [4] nariadenia 
[úverový nástroj pre verejný sektor] 
použiť na tvorbu rezerv na záruku EÚ 
podľa tohto nariadenia príjmy, vrátené 
platby a vymožené sumy z finančných 
nástrojov zriadených v rámci programov 
uvedených v prílohe IV k tomuto 
nariadeniu.

1. Odchylne od článku 209 ods. 3 
prvého a štvrtého pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa použijú na 
tvorbu rezerv na záruku EÚ podľa tohto 
nariadenia akékoľvek príjmy, vrátené 
platby a vymožené sumy z finančných 
nástrojov zriadených v rámci programov 
uvedených v prílohe IV k tomuto 
nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej 
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transformácie je podpora subjektov verejného sektora. Splátky vyplývajúce z finančných 
nástrojov pochádzajú zo súkromného sektora. Je teda logické, že tieto finančné nástroje slúžia 
na financovanie súkromného sektora. Úverový nástroj pre verejný sektor by sa mal 
financovať z rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Odchylne od článku 213 ods. 4 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách možno vzhľadom na článok [4] 
[nariadenia] [úverový nástroj pre verejný 
sektor] použiť na tvorbu rezerv na záruku 
EÚ podľa tohto nariadenia každý prebytok 
rezerv na záruku EÚ zriadenú podľa 
nariadenia (EÚ) 2015/1017.

2. Odchylne od článku 213 ods. 4 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách sa použije na tvorbu rezerv na 
záruku EÚ podľa tohto nariadenia každý 
prebytok rezerv na záruku EÚ zriadenú 
podľa nariadenia (EÚ) 2015/1017.

Or. en

Odôvodnenie

Prebytok rezerv z nariadenia o EFSI by sa mal použiť na následné nariadenie a nie na 
úverový nástroj pre verejný sektor, ktorý by sa mal financovať z rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Suma vo výške 33 000 440 000 
EUR (bežné ceny) uvedená v článku 3 
ods. 2 písm. c) bode i) nariadenia [EURI] 
sa použije:

3. Suma vo výške XXX EUR (bežné 
ceny) uvedená v článku 3 ods. 2 písm. c) 
bode i) nariadenia [EURI] sa použije:

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajcovia sa domnievajú, že by mala existovať rovnováha medzi sumou pochádzajúcou 
z NGEU a sumou pochádzajúcou z VFR. Samozrejme, sú si vedomí návrhu Európskej rady na 
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výrazné zníženie sumy NGEU. Konečné rozhodnutie by sa malo prijať v rámci rokovaní o 
VFR – NGEU.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na tvorbu rezerv na záruku EÚ 
podľa tohto nariadenia, a to vo výške 
32 800 000 000 EUR (bežné ceny), popri 
zdrojoch uvedených v článku 211 ods. 4 
prvom pododseku nariadenia 
o rozpočtových pravidlách;

a) na tvorbu rezerv na záruku EÚ 
podľa tohto nariadenia, a to vo výške XXX 
EUR (bežné ceny), popri zdrojoch 
uvedených v článku 211 ods. 4 prvom 
pododseku nariadenia o rozpočtových 
pravidlách;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k predchádzajúcemu pozmeňujúcemu návrhu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) maximálne 10 166 620 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

b) maximálne 11 250 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

Or. en

Odôvodnenie

Pozícia EP z prvého postupu.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) maximálne 10 166 620 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. b);

c) maximálne 12 500 000 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. c);

Or. en

Odôvodnenie

Pozícia EP z prvého postupu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) maximálne 3 614 800 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

d) maximálne 5 567 500 000 EUR na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. d);

Or. en

Odôvodnenie

Pozícia EP z prvého postupu.


