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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Rozpočtový výbor a 
Hospodářský a měnový výbor jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací 
návrhy:

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 

(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, 
zejména pak v případě malých a středních 
podniků (MSP), 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 udržitelný růst s ohledem na 
změnu klimatu, zhoršující se stav 
životního prostředí, technologické změny a 
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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 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

globální konkurenceschopnost, včetně 
investic do inovací, dovedností, 
infrastruktury a MSP, a na potřebu řešit 
klíčové společenské výzvy a výzvy spojené 
s životním prostředím, jako je udržitelnost, 
dopady změny klimatu nebo stárnutí 
obyvatelstva. V zájmu dosažení cílů 
politiky Unie vyjádřených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zejména pak cíle 
dosažení klimatické neutrality nejpozději 
do roku 2050, v zájmu urychlení digitální 
transformace a na podporu rychlého, 
spravedlivého, udržitelného, 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.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
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2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020, 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020, „Nový 
akční plán pro oběhové hospodářství – 
Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ ze 
dne 11. března 2020, „Strategie EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030“ ze dne 20. května 2020 a „Strategie 
‚od zemědělce ke spotřebiteli‘ pro 
spravedlivé, zdravé a ekologické 
potravinové systémy“ ze dne 20. května 
2020. Fond InvestEU by měl využívat a 
zesilovat synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a 
sociálně-ekonomické konvergence, k 
soudržnosti a dlouhodobému 
udržitelnému hospodářskému růstu Unie, 
mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 
k účinnému využívání zdrojů v souladu se 
zásadami oběhového hospodářství, k 
udržitelnosti a inkluzivnosti hospodářského 
růstu Unie a k sociální odolnosti a integraci 
kapitálových trhů Unie, mimo jiné 
prostřednictvím řešení, která odstraňují 
roztříštěnost kapitálových trhů Unie a která 
zvyšují různorodost zdrojů financování 
podniků v Unii. Za tímto účelem by měl 
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technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

Fond InvestEU podporovat projekty, které 
jsou technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 
využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 
sdílení rizik a kapitálových nástrojů 
krytých zárukou z rozpočtu Unie a 
finančními příspěvky prováděcích 
partnerů, pokud je to relevantní. Fond 
InvestEU by měl být založen na poptávce a 
zároveň by se měl soustředit na zajištění 
dlouhodobých strategických přínosů 
souvisejících s hlavními oblastmi politiky 
Unie, které by jinak nebyly financovány 
nebo by byly financovány nedostatečně, a 
měl by tak přispět k plnění cílů politiky 
Unie. Podpora z Fondu InvestEU by měla 
pokrývat širokou řadu odvětví a regionů, 
ale neměla by vést k nadměrné odvětvové 
nebo zeměpisné koncentraci, a měla by 
usnadnit přístup pro projekty tvořené 
partnerskými subjekty s vysokým 
potenciálem růstu a v klíčových 
strategických odvětvích ve všech 
regionech EU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu.

(9) Program InvestEU by měl přispívat 
k budování udržitelného finančního 
systému v Unii, který bude podporovat 
přesměrování soukromého kapitálu do 
udržitelných investic v souladu s cíli 
stanovenými ve sdělení Komise ze dne 8. 
března 2018 nazvaného „Akční plán: 
Financování udržitelného růstu“ a ve 
sdělení Komise ze dne 14. ledna 2020 o 
investičním plánu Zelené dohody pro 
Evropu. Operace podporované z 
Programu InvestEU by se proto měly 
podle potřeby řídit kritérii vymezenými v 
nařízení  Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/8521a, mimo jiné i zásadou 
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„významně nepoškozovat“.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).

Pozměňovací návrh 5

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 životního 
prostředí a k naplňování obecného cíle, 
kterým je vynakládat 30 % výdajů z 
rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že nejméně 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.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, vytváření pracovních míst, 
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konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

konkurenceschopnost a konvergenci. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh a má dlouhodobý dopad na 
rozvoj regionů. Pro splnění cílů Unie 
týkajících se udržitelnosti vymezených v 
Zelené dohodě pro Evropu, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje a cílům uvedeným v 
Pařížské dohodě, energetických a 
klimatických cílů do roku 2030, závazku 
Unie dosáhnout nejpozději do roku 2050 
klimatické neutrality svého hospodářství a 
cílů strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030, mají zásadní 
význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury, a to i 
pokud jde o zachování a obnovu 
biologické rozmanitosti, řešení vycházející 
z přírody a zelenou infrastrukturu, a do 
infrastruktury související s mitigačními a 
adaptačními klimatickými opatřeními, 
infrastruktury pro předcházení vzniku 
odpadu a pro oběhové hospodářství a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
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prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných, oběhových a 
nízkouhlíkových technologií na světové 
úrovni v synergii s programem Horizont 
Evropa, včetně Evropské rady pro inovace. 
V tomto ohledu by jako spolehlivý základ 
pro poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a zaměstnává více než 22 
milionů osob. Odvětví cestovního ruchu 
zaznamenalo v důsledku pandemie 
COVID-19 zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti tohoto odvětví tím, že bude 
podporovat operace prosazující 
udržitelnou, inovativní a digitální obnovu 
odvětví cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení, zejména MSP, a zároveň by 
měl zajistit, že se investoři více zaměří na 
střednědobé a dlouhodobé politické 
priority Unie, jako jsou Zelená dohoda pro 
Evropu, investiční plán Zelené dohody pro 
Evropu, strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy a silná sociální Evropa 
pro spravedlivou transformaci. Tyto 
operace by měly podporovat vytváření 
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investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

udržitelných pracovních míst v Unii a 
přispívat k přechodu na klimaticky 
neutrální evropské hospodářství a jeho 
digitální transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální,     iii) poskytování 
zboží a služeb, které slouží k provozu a 
údržbě uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie, technologií v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů, 
technologií pro skladování energie včetně 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro čistý vodík a 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na cíle Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména na aktualizované cíle pro rok 
2030 a cíl dosažení klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050, digitální 
transformaci a posílení odolnosti v těchto 
oblastech: i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany; ii) 
udržitelná kritická infrastruktura, fyzická 
či virtuální;  v) výrobní zařízení pro 
hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 



PE658.817v01-00 12/24 AD\1214877CS.docx

CS

palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU. Činnosti by měly Unii poskytovat 
přidanou hodnotu a neměly by být 
způsobilé získat podporu podle tohoto 
nařízení, jestliže nejsou v souladu s 
naplňováním cílů Pařížské dohody a cílů 
Zelené dohody pro Evropu v oblasti 
klimatu a životního prostředí, zejména 
pokud jde o klimatickou neutralitu 
nejpozději do roku 2050 a cíle stanovené v 
nařízení (EU).../... (evropský právní rámec 
pro klima), nebo jestliže nesplňují zásadu 
„významně nepoškozovat“ stanovenou 
nařízením (EU) 2020/852.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Financování z fondu InvestEU 
zřízeného v rámci oblasti strategických 
evropských investic by mělo podporovat 
infrastrukturu s cílem posílit odolnost 
zdravotní péče a zdravotnictví při přípravě 
na budoucí pandemie, včetně zátěžových 
testů státních a regionálních systémů 
zdravotní péče, a s cílem zlepšit zdravotní 
stav populace, což povede ke zdravější 
společnosti méně ohrožené zdravotními 
riziky, a podpořit vytvoření Evropské 
zdravotní unie.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Evropská rada ve svých závěrech 
ze dne 12. prosince 2019 schválila cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Unie v souladu s cíli Pařížské 
dohody a zároveň uznala, že je potřeba 
zavést podpůrný rámec a že transformace 
bude vyžadovat značné veřejné a 
soukromé investice. Financování z fondu 
InvestEU v oblasti strategických 
evropských investic by mělo podporovat 
kritickou udržitelnou infrastrukturu v 
odvětvích, která Komisi předložila plány, v 
nichž je uvedeno, jak a do jakého data 
může každé odvětví snížit své emise téměř 
na nulu a jaké jsou překážky a příležitosti, 
ale i jaká technologická řešení by bylo 
třeba vyvinout a jaké investice by měly být 
v daném odvětví uskutečněny.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Viditelnost financování z 
prostředků Unie z fondu InvestEU, 
zejména z oblasti strategických 
evropských investic, a jeho stanovených 
strategických priorit by měla být zajištěna 
prostřednictvím účinné komunikace, která 
zdůrazní akce financované Unií a jejich 
výsledky, aby se tak vhodným způsobem 
propagovala přidaná hodnota Unie, 
kterou v zájmu oživení přináší program 
InvestEU.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace v souladu s cíli 
stanovenými v jejich územních plánech 
spravedlivé transformace podle nařízení 
(EU).../... (nařízení o FST).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Komise by měla mít možnost 
účastnit se jednoho nebo více možných 
navýšení kapitálu Evropského investičního 
fondu (EIF), aby jeho prostřednictvím 
mohla směrovat podporu evropskému 
hospodářství a mohla evropské 
hospodářství i jeho oživení nadále 
podporovat. Unie by měla mít možnost 
zachovat si celkový podíl na kapitálu EIF, 
s náležitým přihlédnutím k souvisejícím 
finančním dopadům. Ve víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027 by 
za tímto účelem mělo být vyčleněno 
dostatečné finanční krytí.

(34) Komise by měla mít možnost 
účastnit se jednoho nebo více možných 
navýšení kapitálu Evropského investičního 
fondu (EIF), aby jeho prostřednictvím 
mohla směrovat podporu evropskému 
hospodářství a mohla evropské 
hospodářství i jeho ekologické oživení 
nadále podporovat. Unie by měla mít 
možnost zachovat si celkový podíl na 
kapitálu EIF, s náležitým přihlédnutím k 
souvisejícím finančním dopadům. Ve 
víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 by za tímto účelem mělo být 
vyčleněno dostatečné finanční krytí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
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rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu, a měla 
by zahrnovat technickou pomoc. 
Mimořádný důraz je třeba klást na 
snižování administrativní zátěže, zejména 
pro MSP. Kromě toho je cílem poradenské 
podpory vytvořit podmínky pro zvyšování 
potenciálního počtu způsobilých příjemců 
v rodících se segmentech trhu, zejména 
pokud malé individuální projekty výrazně 
zvyšují transakční náklady na úrovni 
projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování, včetně 
dobročinných organizací, nebo v kulturním 
a kreativním odvětví. Podpora budování 
kapacit by měla doplňovat akce prováděné 
v rámci dalších programů Unie, které se 
vztahují na specifické oblasti politiky. Úsilí 
by mělo být rovněž věnováno podpoře 
budování kapacit potenciálních 
předkladatelů projektů, zejména místních 
organizací a orgánů.

Pozměňovací návrh 17

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 a v souladu s cíli v 
oblasti strategických evropských investic 
by podporovala dlouhodobý udržitelný 
růst, udržitelná pracovní místa a 
konkurenceschopnost. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
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nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19 a jeho 
přeměně na klimaticky neutrální, 
environmentálně udržitelné, oběhové 
hospodářství účinně využívající energii a 
zdroje, udržení a posílení jeho 
strategických hodnotových řetězců a 
zachování a posílení činností, které mají 
pro Unii strategický význam, pokud jde o 
kritickou infrastrukturu, transformační 
technologie, průlomové inovace a vstupy 
pro podniky a spotřebitele, a podpoře 
udržitelné transformace v souladu s 
taxonomií EU stanovenou v nařízení (EU) 
2020/852 a založenou na časově 
závazných a vědecky podložených cílech v 
zájmu dosažení udržitelného rozvoje Unie.

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství.

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 odst. 
1 písm. e) za účelem zachování a posílení 
strategické autonomie a udržitelnosti Unie 
a jejího hospodářství.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a 
působí v Unii a jejichž činnosti mají pro 
Unii strategický význam, zejména s 
ohledem na zelenou a digitální 
transformaci a zvyšování odolnosti, v jedné 
z těchto dílčích oblastí:

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v jednom nebo více 
členských států a působí v Unii a jejichž 
činnosti mají pro Unii strategický význam, 
zejména s ohledem na naplňování 
klimatických a environmentálních cílů 
Unie, zejména cílů vymezených v nařízení 
(EU) .../.. (evropský rámec pro klima), 
digitální transformaci a na posílenou 
odolnost evropské společnosti a 
ekonomiky, v souladu s taxonomií EU 
stanovenou nařízením (EU) 2020/852 a se 
zásadou „významně nepoškozovat“, a to v 
jedné z těchto oblastí:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany;

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků, včetně očkovacích látek, jejich 
meziproduktů, účinných složek léčivých 
přípravků a surovin; zdravotnické 
prostředky; nemocniční a lékařské 
vybavení, jako jsou ventilátory, ochranné 
oděvy a vybavení, diagnostické materiály 
a nástroje; osobní ochranné prostředky; 
dezinfekční prostředky a jejich 
meziprodukty a suroviny nezbytné pro 
jejich výrobu; posílení odolnosti zdravotní 
péče a systémů zdravotnictví v rámci 
přípravy kapacity reakce na budoucí krize, 
včetně provádění zátěžových testů 
celostátních a regionálních systémů 
zdravotnictví, a systému civilní ochrany; 
na základě zásady fyzické a cenové 
dostupnosti výrobků, které jsou životně 
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důležité při zdravotních krizích;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) udržitelná kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, včetně zelené 
infrastruktury a prvků, které byly 
identifikovány jako kritické, v oblastech 
energie, zejména energie z obnovitelných 
zdrojů, dopravy, životního prostředí, vody, 
ekosystémových služeb a jejich 
konektivity, zdraví, bezpečnosti potravin, 
bezpečné digitální komunikace a 
bezpečnosti digitálních sítí, včetně 5G, 
internetu věcí, platforem pro online služby, 
bezpečného cloud computingu, zpracování 
nebo ukládání dat, platební a finanční 
infrastruktury, leteckého a kosmického 
průmyslu, bezpečnosti a obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně:

iv) klíčové základní, transformační, 
udržitelné, oběhové, nízkouhlíkové a 
digitální technologie a průlomové inovace 
se širokým společenským přínosem, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí a pro udržitelnou 
transformaci její průmyslové základny, 
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včetně

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie;

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie, digitálních 
technologií pro lokalizaci, sledování a 
mapování zdrojů;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) inovací podporujících, 
umožňujících a urychlujících udržitelný 
přechod na klimaticky neutrální, oběhové 
a udržitelné hospodářství;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných a nízkouhlíkových 
dopravních technologií, aplikací pro čistý 
vodík a palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, ekologicky 
bezpečných technologií záporných emisí, 
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pro oběhové hospodářství; včetně zachycování a ukládání CO2, 
předcházení vzniku odpadů, technologií 
pro oběhové hospodářství, včetně jejich 
pokračující inovace směrem k 
nahrazování nebezpečných látek a vysoce 
hodnotné recyklaci součástí a materiálů 
na konci životního cyklu, udržitelného 
biohospodářství a budov, včetně investic 
do energetických úspor;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) biomedicíny, nanotechnologií, 
léčivých přípravků a pokročilých 
materiálů;

c) biomedicíny, nanotechnologií, 
biotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých, obnovitelných a oběhových 
materiálů;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) výrobní zařízení pro hromadnou 
výrobu informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v EU,

v) výrobní zařízení pro hromadnou 
výrobu informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v EU, 
s ohledem na účinné využívání zdrojů, 
předcházení vzniku odpadů a oběhovost v 
hodnotových řetězcích;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
podniky nebo spotřebitele v EU, včetně 

vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
podniky nebo spotřebitele v EU, včetně 
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energie či surovin nebo potravinového 
zabezpečení, s ohledem na účinné 
využívání zdrojů a oběhovost ve 
strategických hodnotových řetězcích;

energie či surovin nebo zabezpečení 
potravin, pokud se na ně již nevztahují 
legislativní požadavky, s ohledem na 
účinné využívání zdrojů, předcházení 
vzniku odpadů a oběhovost ve 
strategických hodnotových řetězcích;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 60 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

6. Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby 
k plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 60 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu. Prováděcí 
partneři uplatňují cíl přispívat nejméně 65 
procenty investic v rámci oblasti evropské 
politiky pro udržitelnou infrastrukturu k 
naplňování cílů Unie v oblasti klimatu, 
životního prostředí, včetně biologické 
rozmanitosti, zdraví a civilní ochrany.
Pokud jde o přispívání k cílům v oblasti 
výdajů, budou zohledněny pouze projekty, 
které splňují příslušná technická 
screeningová kritéria vypracovaná podle 
nařízení (EU) 2020/852.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – bod 8.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.1 Počet a objem operací 
přispívajících k poskytování kritické 
infrastruktury, v členění podle fyzické 
infrastruktury a případně souvisejícího 
zboží a služeb 

8.1 Počet a objem operací 
přispívajících k poskytování kritické 
infrastruktury v členění podle fyzické 
infrastruktury, včetně zelené 
infrastruktury a tzv. zelených pásů, a 
případně souvisejícího zboží a služeb
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – bod 8.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.2a Dodatečná schopnost kritické 
infrastruktury přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů v tunách ekvivalentu 
CO2 nebo k zamezení jejich vzniku a ke 
schopnosti dosáhnout cílů stanovených ve 
vnitrostátních plánech v oblasti energetiky 
a klimatu (NECP)
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