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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy 
tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Ničivý hospodársky a sociálny 
účinok krízy COVID-19 oslabuje 
postavenie verejných a súkromných 
investícií, a tak obmedzuje finančné 
zdroje nevyhnutné pre transformáciu na 
klimaticky neutrálnu Úniu efektívne 
využívajúcu zdroje. V tejto súvislosti by 
mal Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti v rámci nástroja Next 
Generation EU prispieť k zmenšovaniu 
tohto rozdielu a umožniť členským štátom 
realizovať potrebné investície ako 
podporu pri dosahovaní dlhodobých 
priorít Únie v oblasti udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Ak sa situácia nebude riešiť, 
negatívne hospodárske dôsledky COVID-
19 môžu ohroziť úsilie o dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti klímy, energetiky 
a životného prostredia. Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti by mal 
prispieť k zabezpečeniu neustáleho 
pokroku pri dosahovaní týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým a sociálnym dôsledkom 
pandémie COVID-19 v Únii by sa 
spoločnostiam, a to najmä malým a 
stredným podnikom (MSP), ktoré 
zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti na podporu cieľov 
tohto nariadenia. Mali by mať 
životaschopný obchodný model a podľa 
rámca pre štátnu pomoc7 by nemali byť 
v ťažkostiach už koncom roka 2019. 
Podpora by mala byť určená pre oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou COVID-19 a/alebo 
v ktorých je dostupnosť štátnej podpory 
platobnej schopnosti obmedzenejšia.

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
z ktorých väčšinu by mali tvoriť MSP, by 
mali byť usadené a mali by pôsobiť v Únii, 
čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Nemali 
by byť súčasťou skupiny, ktorá má 
dcérske spoločnosti bez akejkoľvek 
skutočnej hospodárskej činnosti v krajine 
zahrnutej do zoznamu Únie obsahujúceho 
jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na 
daňové účely6a, pričom by počas trvania 
podpory mali v Únii zachovať podstatné 
činnosti. V prípade potreby by mali takisto 
pozastaviť vyplácanie dividend a odmien 
vedúcim výkonným pracovníkom a spätný 
výkup akcií na obdobie dvoch rokov po 
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podpore z tohto systému. Mali by 
vykonávať činnosti na podporu cieľov 
tohto nariadenia. Mali by mať 
životaschopný obchodný model a podľa 
rámca pre štátnu pomoc7 by nemali byť 
v ťažkostiach už koncom roka 2019, ani by 
nemali byť zapojené do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
daňových podvodov alebo daňových 
únikov. Podpora by mala byť zameraná na 
oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou COVID-19, ako 
aj prudkým nárastom miery 
nezamestnanosti, a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

_________________ _________________
6a Závery Rady o revidovanom zozname 
EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely (Ú. v. 
EÚ C 64, 27.2.2020, s. 8).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1). 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné vzhľadom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by okrem iného zahŕňať 
financovanie EIB na úrovni skupiny alebo 
záruku či investície do existujúcich fondov 
s nezávislou správou alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné vzhľadom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by okrem iného zahŕňať 
financovanie EIB na úrovni skupiny alebo 
záruku či investície do existujúcich fondov 
s nezávislou správou alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
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investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by mohla navyše byť smerovaná 
cez novovytvorené fondy s nezávislou 
správou, a to aj cez nové tímy (first-time 
teams) alebo cez účelovo vytvorené 
subjekty osobitne zriadené na európskej, 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni 
s cieľom využiť záruku EÚ na investovanie 
do oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
sa tiež mohla použiť na garantovanie alebo 
financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zamedziť nezákonnému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by mohla navyše byť smerovaná 
cez novovytvorené fondy s nezávislou 
správou, a to aj cez nové tímy (first-time 
teams) alebo cez účelovo vytvorené 
subjekty osobitne zriadené na európskej, 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni 
s cieľom využiť záruku EÚ na investovanie 
do oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
sa tiež mohla použiť na garantovanie alebo 
financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zamedziť nezákonnému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Do jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti by Komisia mala vyhodnotiť 
efektívnosť a vhodnosť tohto nástroja pri 
dosahovaní jej hlavných cieľov, ako aj 
jeho vplyv na dosahovanie cieľov Únie 
v oblasti klímy.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zosúladené so 
súčasnými prioritami politiky Únie, ako je 
Európska zelená dohoda a stratégia tvorby 
digitálnej budúcnosti Európy. Cieľom by 
mala byť aj podpora cezhraničných 
činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zosúladené so 
súčasnými politickými prioritami Únie, 
najmä s jej cieľmi v oblasti klímy na roky 
2030 a 2050, s Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja, ako aj s Európskou zelenou 
dohodou, novou priemyselnou stratégiou 
pre Európu, stratégiou pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu 
a stratégiou tvorby digitálnej budúcnosti 
Európy. Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii.

(c) platobnú schopnosť spoločností s 
osobitným zameraním na MSP usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) V článku 6 ods. 1 písm. a) sa 
dopĺňa tento pododsek:
„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa okrem toho 
poskytuje len spoločnostiam, ktoré:
– prijmú plány podľa usmernení 
uvedených v oddiele 6 písm. d) prílohy II,
– spĺňajú požiadavky na minimálne 
záruky podľa článku 18 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/852*,
– nepodieľajú sa na praní špinavých 
peňazí, financovaní terorizmu, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam, daňových 
podvodoch alebo daňových únikoch ani 
nie sú pre ne v súčasnosti vyšetrované či 
trestne stíhané; spoločnosti 
s konsolidovaným obratom nad 
750 000 000 EUR vypracujú a bezplatne 
sprístupnia správu s informáciami 
podľa článku 89 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/36/EÚ**,
– nie sú súčasťou skupiny, ktorá má 
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dcérske spoločnosti bez akejkoľvek 
skutočnej hospodárskej činnosti v krajine 
zaradenej do zoznamu EÚ obsahujúceho 
jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na 
daňové účely***,
– nevyplácajú dividendy, rezervy alebo 
odmeny ani spätne nevykupujú akcie 
najmenej dva roky po poskytnutí podpory 
v rámci Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti;
_________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 
198, 22.6.2020, s. 13).
** Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými 
spoločnosťami, o zmene smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 
2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ 
L 176, 27.6.2013, s. 338).
*** Závery Rady o revidovanom zozname 
EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely (Ú. v. 
EÚ C 64, 27.2.2020, s. 8).“

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(5b) Článok 6 ods. 1 písm. b) sa mení 
takto:

(b) sú v súlade s politikami Únie 
vrátane cieľa inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, vytváraním 

‘(b) sú v súlade s politikami Únie, ako 
aj s Parížskou dohodou a jej záväzkom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
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kvalitných pracovných miest 
a hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

najneskôr do roku 2050, inteligentným, 
inkluzívnym a udržateľným rastom, 
vytváraním kvalitných pracovných miest 
a hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
 Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9 a stratégie tvorby 
digitálnej budúcnosti Európy10, podporovať 
inkluzívnu a symetrickú obnovu po 
pandémii COVID-19 a podporovať 
niektorý z týchto všeobecných cieľov:“

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami a záväzkami Únie, najmä 
s cieľmi Únie v oblasti klímy stanovenými 
v [nariadení (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy)], s Európskou zelenou 
dohodou9, a najmä so stratégiou EÚ v 
oblasti biodiverzity na rok 20309a, v 
súvislosti so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
uvedenou v nariadení (EÚ) 2020/852, 
stratégiou tvorby digitálnej budúcnosti 
Európy10, podporovať inkluzívnu 
a symetrickú obnovu po pandémii COVID-
19 a podporovať niektorý z týchto 
všeobecných cieľov:“

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

9a COM(2020) 380 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. Na určenie uvedených 
prvkov alebo podielov na nákladoch 
opatrení v oblasti klímy použije EIB svoju 
metodiku dohodnutú na medzinárodnej 
úrovni;

(a) aby v súlade s cieľmi Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia, so 
záväzkami prijatými na 21. konferencii 
zmluvných strán Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (COP21) a záväzkami v rámci 
národných energetických a klimatických 
plánov aspoň 40 % financovania z EFSI 
podporovalo prvky projektu, ktoré 
prispievajú k opatreniam v oblasti klímy. 
Do tohto výpočtu sa nezahŕňa financovanie 
z EFSI pre MSP a malé spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou. Na 
určenie uvedených prvkov alebo podielov 
na nákladoch opatrení v oblasti klímy 
použije EIB kritériá stanovené v nariadení 
(EÚ) 2020/852;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
hospodársky najviac zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;

(b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
vzhľadom na najnovšie európske 
hospodárske prognózy hospodársky 
najviac zasiahnuté pandémiou COVID-19;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využila na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

(c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti použila na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, ktoré podporujú cieľ 
dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2050.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) zabezpečí, aby boli investície 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
a taxonómiou EÚ pre udržateľné 
investície, ktoré boli stanovené 
nariadením (EÚ) 2020/852 v rámci 
segmentu pre infraštruktúru a inovácie, 
ako aj segmentu podpory platobnej 
schopnosti;

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c).

Správna rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c). Finančné a investičné operácie 
nezlučiteľné s dosahovaním cieľov Únie 
v oblasti klímy nie sú oprávnené na 
podporu podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
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Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
zriaďovanie a správu fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i) sa poskytne suma do 100 000 
000 EUR s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutým 
kapitálovým trhom. Poskytne sa aj 
technická pomoc na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
financovaných v rámci tohto segmentu.

Na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
zriaďovanie a správu fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i) sa poskytne suma do 100 000 
000 EUR s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutým 
kapitálovým trhom. Technická pomoc bude 
zameraná aj na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
financovaných v rámci tohto segmentu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa vykazujú 
samostatne podľa potreby tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.

Operácie v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa vykazujú 
samostatne podľa potreby tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke. V týchto 
výkazoch sa uvedie najmä podrobné 
posúdenie prínosu spoločností, ktorým 
bola poskytnutá podpora z tohto systému, 
k zelenej a digitálnej transformácii, a to 
podľa potreby aj na základe plánov 
transformácie vypracovaných 
spoločnosťami, ktorým bola poskytnutá 
podpora.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
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Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) Záruka EÚ sa poskytuje ako priama 
alebo nepriama podpora financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na 
zelenej lúke (tvorba majetku). Takisto 
možno podporovať investície do 
opustených priemyselných lokalít 
(rozšírenie a modernizácia jestvujúceho 
majetku). V rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti je cieľom 
financovania zlepšenie kapitálovej 
základne spoločností a ich platobnej 
schopnosti. Podmienkami financovania by 
sa malo zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi spoločnosťami. Záruka EÚ 
sa spravidla neposkytuje na podporu 
refinančných operácií (ako je splatenie 
existujúcej úverovej zmluvy či iné formy 
finančnej podpory čiastočne alebo úplne 
zrealizovaných projektov), okrem 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
alebo vo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadoch, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície v sume rovnajúcej sa aspoň 
sume transakcie, a ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti a vyhovujú všeobecným 
cieľom stanoveným v článku 6, 
resp. článku 9 ods. 2.

(b) Záruka EÚ sa poskytuje ako priama 
alebo nepriama podpora financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by mali mať prednosť investície na 
zelenej lúke (tvorba majetku). Investície do 
opustených priemyselných lokalít 
(rozšírenie a modernizácia jestvujúceho 
majetku) možno podporovať, pokiaľ budú 
viesť k ekologizácii jestvujúceho majetku. 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako je splatenie existujúcej 
úverovej zmluvy či iné formy finančnej 
podpory čiastočne alebo úplne 
zrealizovaných projektov), okrem 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
alebo vo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadoch, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície v sume rovnajúcej sa aspoň 
sume transakcie, a ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti a vyhovujú všeobecným 
cieľom stanoveným v článku 6, 
resp. článku 9 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) Vkladá sa nasledujúce písmeno:
(ba) Všetky investície podliehajú 
taxonómii EÚ pre udržateľné investície 
ustanovenej nariadením (EÚ) 2020/852 



PE657.184v01-00 14/17 AD\1212370SK.docx

SK

a referenčným hodnotám EÚ pre 
investície do transformácie hospodárstva 
v súvislosti so zmenou klímy v súlade 
s Parížskou dohodou. Musia byť v súlade 
so zásadou „výrazne nenarušiť“ a nesmú 
oslabovať úsilie vynaložené na 
spravodlivú transformáciu na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnostiam, na ktoré sa 
zameriavajú fondy, účelovo vytvoreným 
subjektom alebo investičným platformám, 
sa odporúča, aby čo najviac dodržiavali 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky vysokej úrovne podľa usmernení 
správnej rady. Tieto usmernenia by mali 
obsahovať primerané ustanovenia na 
prevenciu nadmernej administratívnej 
záťaže z hľadiska veľkosti spoločností, ako 
aj miernejšie ustanovenia pre MSP. 
Spoločnostiam, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
odporúča, aby si v budúcnosti zaviedli 
plány zelenej transformácie. 
Spoločnostiam sa takisto odporúča, aby 
pokročili v digitálnej transformácii. Na 
pomoc spoločnostiam pri tejto 
transformácii je k dispozícii technická 
pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sa 
zameriavajú fondy, účelovo vytvorené 
subjekty alebo investičné platformy, musia 
dodržiavať minimálne sociálne 
a environmentálne záruky vysokej úrovne 
v súlade s usmerneniami správnej rady. 
Tieto usmernenia by mali obsahovať 
dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“ 
uvedenej v nariadení (EÚ) 2020/852 
a primerané ustanovenia na prevenciu 
neprimeranej administratívnej záťaže z 
hľadiska veľkosti spoločností, ako aj 
miernejšie ustanovenia pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sú 
povinné zaviesť plány zelenej 
transformácie, v ktorých sa každý rok 
preukáže, ako sa poskytnutá verejná 
podpora využíva na zosúladenie ich 
operácií s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a s Parížskou 
dohodou. Spoločnostiam sa odporúča, aby 
pokročili v digitálnej transformácii. Na 
pomoc spoločnostiam pri tejto 
transformácii je k dispozícii technická 
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pomoc.
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