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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

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 

(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, najmä v záujme malých 
a stredných podnikov (MSP), 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 
udržateľného rastu vzhľadom na 
klimatickú transformáciu, zhoršovanie 
životného prostredia, technologické zmeny 
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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 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, MSP 
a potrebu riešiť kľúčové spoločenské 
a environmentálne výzvy, ako je 
udržateľnosť, vplyv zmeny klímy alebo 
starnutie obyvateľstva. V záujme 
dosiahnutia cieľov politiky Únie, ako sú 
vyjadrené v európskej zelenej dohode, 
najmä cieľa dosiahnutia klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050, a na 
urýchlenie digitálnej transformácie a na 
zabezpečenie rýchlej, spravodlivej, 
udržateľnej, 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.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
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Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020, „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020, „Nový akčný plán EÚ pre obehové 
hospodárstvo Za čistejšiu 
a konkurencieschopnejšiu Európu“ 
z 11. marca 2020, „Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030“ z 20. mája 
2020 a „Stratégia ‚z farmy na stôl‘ 
v záujme spravodlivého, zdravého 
potravinového systému šetrného 
k životnému prostrediu“ z 20. mája 2020. 
Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie, 
súdržnosti a dlhodobého udržateľného 
hospodárskeho rastu Únie, a to aj v oblasti 
inovácie a digitalizácie, k efektívnemu 
využívaniu zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
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pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
s vysokým rastovým potenciálom 
a v kľúčových strategických odvetviach vo 
všetkých regiónoch EÚ.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody.

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade s 
cieľmi stanovenými v oznámení Komisie z 
8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ a v 
oznámení Komisie zo 14. januára 2020 o 
Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody. Operácie podporované 
z Programu InvestEU by sa preto mali 
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riadiť príslušnými kritériami stanovenými 
v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/8521a vrátane zásady 
„výrazne nenarušiť“.
_________________
1a 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).

Pozmeňujúci návrh 5

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 začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a 
životného prostredia 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 
aspoň 40 % celkového finančného krytia 
tohto programu. Relevantné akcie sa 
identifikujú počas prípravy 
a implementácie Programu InvestEU 
a prehodnotia sa počas príslušných 
hodnotení a preskúmaní.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do (14) Nízka miera investícií do 
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infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 

infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, vytváranie 
pracovných miest, konkurencieschopnosť 
a konvergenciu. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti, ako sú vymedzené 
v európskej zelenej dohode, vrátane 
záväzkov Únie v oblasti cieľov 
udržateľného rozvoja, Parížskej dohody 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030 a pre záväzok Únie dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050, ako aj cieľov a 
cieľových hodnôt stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030. Podpora 
z Fondu InvestEU by sa preto mala 
zameriavať na investície do dopravy, 
energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry vrátane 
ochrany a obnovy biodiverzity, riešení 
blízkych prírode a zelenej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej so zmierňovaním 
zmeny klímy a adaptáciou na ňu, 
predchádzania vzniku odpadu 
a infraštruktúry obehového hospodárstva, 
námornej infraštruktúry a digitálnej 
infraštruktúry. V rámci Programu InvestEU 
by sa mali uprednostňovať oblasti 
s nedostatočnou úrovňou investícií, 
v ktorých sú potrebné dodatočné investície. 
S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú 
hodnotu financovania z prostriedkov Únie 
je vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
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do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných, obehových 
a nízkouhlíkových technológií na globálnej 
úrovni v synergii s programom Horizont 
Európa, ako aj s Európskou radou pre 
inováciu. V tejto súvislosti by skúsenosti 
získané z finančných nástrojov, ako je 
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pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre 
inovátorov, využívané v rámci programu 
Horizont 2020 na uľahčenie a urýchlenie 
prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a odvetvím, 
ktoré v dôsledku pandémie COVID-19 
zaznamenalo mimoriadne závažný pokles. 
Program InvestEU by mal prispieť 
k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti stimuláciou 
operácií, ktoré podporujú udržateľný, 
inovatívny a digitálny cestovný ruch.

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a zamestnáva 
viac ako 22 miliónov ľudí. Odvetvie 
cestovného ruchu zaznamenalo 
v dôsledku pandémie COVID-19 
mimoriadne závažný pokles. Program 
InvestEU by mal prispieť k posilneniu jeho 
dlhodobej konkurencieschopnosti a 
udržateľnosti cestovného ruchu podporou 
udržateľnej, inovačnej a digitálnej obnovy 
v odvetví cestovného ruchu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
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schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Mala by sa 
tým výrazne zvýšiť kapacita Skupiny 
Európskej investičnej banky (EIB), 
národných podporných bánk a inštitúcií, 
ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy, najmä 
MSP, a zároveň zabezpečiť silné 
zameranie investorov na strednodobé 
a dlhodobé politické priority Únie, ako je 
napríklad európska zelená dohoda, 
Investičný plán európskej zelenej dohody, 
stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy a silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie. Tieto 
operácie by mali slúžiť na podporu 
vytvárania udržateľných pracovných 
miest v Únii a zároveň prispievať 
k prechodu na klimaticky neutrálne 
európske hospodárstvo a k jeho digitálnej 
transformácii. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii)poskytovanie tovaru a služieb, 
ktoré sú nápomocné pri prevádzke a údržbe 
takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené a 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na ciele a cieľové hodnoty 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, predovšetkým aktualizované 
ciele do roku 2030 a cieľ klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050, a na 
digitálnu transformáciu a posilnenú 
odolnosť v oblastiach, ako je i) 
poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilnenie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; ii) kritická 
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digitálne technológie a prevratné inovácie, 
pri ktorých je investícia strategicky 
dôležitá pre budúcnosť priemyslu Únie, 
vrátane umelej inteligencie, technológie 
blockchain, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
aplikácií čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v) výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii)poskytovanie tovaru a služieb, 
ktoré sú nápomocné pri prevádzke a údržbe 
takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, udržateľné, 
obehové, nízkouhlíkové a digitálne 
technológie a prevratné inovácie so 
širokým spoločenským prínosom, pri 
ktorých sú investície strategicky dôležité 
pre dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia a pre 
udržateľnú transformáciu jej 
priemyselnej základne, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, digitálnych 
technológií na lokalizáciu, sledovanie 
a mapovanie zdrojov, inovácie, ktoré 
podporujú, umožňujú a urýchľujú zelenú 
transformáciu na klimaticky neutrálne, 
obehové a udržateľné hospodárstvo, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných a nízkouhlíkových 
dopravných technológií, využívania čistého 
vodíka vyrobeného prostredníctvom 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov a aplikácií palivových článkov, 
technológií dekarbonizácie pre priemysel, 
technológií záporných emisií vrátane 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
predchádzania vzniku odpadu, technológií 
obehového hospodárstva, vrátane ich 
pokračujúcej inovácie smerom 
k nahrádzaniu nebezpečných látok 
a vysoko hodnotnej recyklácii súčiastok 
a materiálov na konci životnosti, 
udržateľného biohospodárstva a budov 
vrátane investícií do technológií úspor 
energie, biomedicíny, nanotechnológií, 
biotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov, obnoviteľných a obehových 
materiálov; v) výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
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a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody. Činnosti 
by mali poskytovať Únii pridanú hodnotu 
a nemali by byť oprávnené na podporu 
podľa tohto nariadenia, ak nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov Parížskej dohody a 
cieľov európskej zelenej dohody v oblasti 
klímy a životného prostredia, najmä 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050 a cieľov stanovených v nariadení 
(EÚ).../... (európsky právny predpis v 
oblasti klímy) alebo ak nie sú v súlade so 
zásadou „výrazne nenarušiť“ stanovenou 
v nariadení 2020/852.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28 a) Financovanie z Fondu InvestEU 
poskytované v rámci segmentu 
strategických európskych investícií by 
malo slúžiť na podporu infraštruktúry, 
aby sa posilnila odolnosť systémov 
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych 
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systémov v rámci prípravy na budúce 
pandémie vrátane vykonávania 
záťažových testov vnútroštátnych 
a regionálnych systémov zdravotnej 
starostlivosti, aby sa zlepšil celkový 
zdravotný stav spoločnosti, čo by malo za 
následok zdravšie obyvateľstvo, ktoré je 
menej náchylné na zdravotné hrozby, a 
aby sa podporilo vytvorenie európskej 
zdravotnej únie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28 b) Európska rada vo svojich záveroch 
z 12. decembra 2019 odsúhlasila zámer 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutralitu Únie v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody a zároveň uznala 
potrebu zavedenia podporného rámca i to, 
že transformácia si bude vyžadovať 
významný objem verejných a súkromných 
investícií. Financovanie z Fondu 
InvestEU poskytované v rámci segmentu 
strategických európskych investícií by 
malo slúžiť na podporu udržateľnej 
kritickej infraštruktúry v odvetviach, ktoré 
predložili Komisii plán, ako a do ktorého 
dátumu môže dané odvetvie znížiť svoje 
emisie takmer na nulu, s identifikovaním 
prekážok a príležitostí, ako aj 
technologických riešení, ktoré by sa mali 
vyvinúť, a investícií, ktoré by sa mali 
realizovať v rámci daného odvetvia.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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29 a) Treba zabezpečiť viditeľnosť 
financovania Únie z Fondu InvestEU, 
a najmä segmentu strategických 
európskych investícií a jeho stanovených 
strategických priorít, účinnou 
komunikáciou, pričom sa poukáže na 
akcie a výsledky financované Úniou, a to 
s cieľom primerane podporiť pridanú 
hodnotu Programu InvestEU v Únii 
v rámci obnovy.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie.

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie 
v súlade s cieľmi identifikovanými v ich 
plánoch spravodlivej transformácie 
stanovených v nariadením (EÚ) .../... 
(nariadenie o FST).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby bolo možné nasmerovať 
podporu pre európske hospodárstvo 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), Komisia by mala mať 
možnosť zúčastniť sa na jednom alebo 
viacerých možných navýšeniach kapitálu 
EIF, aby mohla naďalej podporovať 
európske hospodárstvo a jeho oživenie. 
Únia by mala byť schopná udržať si svoj 
celkový podiel na kapitáli EIF s náležitým 
zohľadnením finančných dôsledkov. Vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 
– 2027 by sa na tento účel malo stanoviť 

(34) Aby bolo možné nasmerovať 
podporu pre európske hospodárstvo 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), Komisia by mala mať 
možnosť zúčastniť sa na jednom alebo 
viacerých možných navýšeniach kapitálu 
EIF, aby mohla naďalej podporovať 
európske hospodárstvo a jeho zelenú 
obnovu. Únia by mala byť schopná udržať 
si svoj celkový podiel na kapitáli EIF 
s náležitým zohľadnením finančných 
dôsledkov. Vo viacročnom finančnom 
rámci na roky 2021 – 2027 by sa na tento 
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dostatočné finančné krytie. účel malo stanoviť dostatočné finančné 
krytie.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
a využívaní ich plného potenciálu. Cieľom 
poradenskej podpory je tiež vytvoriť 
podmienky na zvýšenie prípadného počtu 
oprávnených príjemcov vo vznikajúcich 
trhových segmentoch, a to najmä v situácii, 
keď sa v dôsledku malého rozsahu 
jednotlivých projektov značne zvyšujú 
transakčné náklady na úrovni projektu, 
napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
a využívaní ich plného potenciálu, a mala 
by zahŕňať technickú podporu. Osobitný 
dôraz by sa mal klásť na zníženie 
administratívnej záťaže, najmä pre MSP. 
Cieľom poradenskej podpory je tiež 
vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.
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Pozmeňujúci návrh 17

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 a v súlade s cieľmi segmentu 
strategických európskych investícií by 
mali podporovať dlhodobý udržateľný 
rast, udržateľné pracovné miesta 
a konkurencieschopnosť. Takéto 
dodatočné zdroje by sa mali využiť tak, 
aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu, EURI].

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a k jeho 
transformácii na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje, k presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov pri 
súčasnej podpore udržateľnej 
transformácie v súlade s taxonómiou EÚ 
stanovenou v nariadení (EÚ) 2020/852 
a na základe časovo ohraničených 
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a vedecky podložených cieľov, a to 
s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj 
v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu Únie a jej 
hospodárstva.

e) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v sektoroch 
uvedených v článku 7 ods. 1 písm. e) 
s cieľom zachovávať a posilňovať 
strategickú autonómiu a udržateľnosť 
Únie a jej hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť v jednej z týchto oblastí:

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v jednom alebo viacerých členských 
štátoch, ktorí pôsobia v Únii a ktorých 
činnosti majú strategický význam pre 
Úniu, najmä so zreteľom na dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä cieľov stanovených 
v nariadení (EÚ) .../... (Európsky právny 
predpis v oblasti klímy), digitálnu 
transformáciu a zvýšenú odolnosť 
európskej spoločnosti a hospodárstva 
v súlade s taxonómiou EÚ zriadenou 
nariadením (EÚ) 2020/852 a zásadou 
„nespôsobiť žiadne významné škody“ v 
jednej z týchto oblastí:
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilňovanie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany;

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov vrátane vakcín a ich 
medziproduktov, účinných 
farmaceutických zložiek a surovín; 
zdravotnícke pomôcky; nemocničné a 
zdravotnícke vybavenie, ako sú pľúcne 
ventilátory, ochranné odevy a vybavenie, 
diagnostické materiály a nástroje; osobné 
ochranné prostriedky; dezinfekčné 
prostriedky a ich medziprodukty a 
suroviny potrebné na ich výrobu; 
posilňovanie odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych 
systémov v rámci prípravy kapacít reakcie 
na budúcu krízu vrátane vykonávania 
záťažových testov vnútroštátnych 
a regionálnych systémov zdravotnej 
starostlivosti a posilňovanie systému 
civilnej ochrany; na základe zásady 
dostupnosti a cenovej dostupnosti 
výrobkov, ktoré sú životne dôležité 
v núdzových situáciách v oblasti zdravia;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 

ii) kritická udržateľná infraštruktúra, 
či už fyzická alebo virtuálna, vrátane 
zelenej infraštruktúry a prvkov označených 
za kritické v oblasti energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, dopravy, 
životného prostredia, vody, 
ekosystémových služieb a ich prepojenosti, 
zdravotníctva, bezpečnosti potravín, 
bezpečnej digitálnej komunikácie a sietí 
vrátane 5G, internetu vecí, platforiem 
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a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

internetových služieb, bezpečného cloud 
computingu, spracovania alebo 
uchovávania údajov, platieb a finančnej 
infraštruktúry, letectva a kozmonautiky, 
bezpečnosti a obrany, komunikácií, médií, 
vzdelávania a odbornej prípravy, volebnej 
infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj 
pozemkov a nehnuteľností rozhodujúcich 
pre využívanie takejto kritickej 
infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie vrátane

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
udržateľné, obehové, nízkouhlíkové 
a digitálne technológie a prevratné inovácie 
so širokým spoločenským prínosom, pri 
ktorých sú investície strategicky dôležité 
pre dosiahnutie cieľov Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia a pre 
udržateľnú transformáciu jej 
priemyselnej základne vrátane

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) umelej inteligencie, blockchainu, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie,

a) umelej inteligencie, blockchainu, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, digitálnych 
technológií na lokalizáciu, sledovanie 
a mapovanie zdrojov,
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) inovácie podporujúce, umožňujúce 
a urýchľujúce udržateľný prechod na 
klimaticky neutrálne, obehové a 
udržateľné hospodárstvo,

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva,

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných a nízkonákladových 
dopravných technológií, využívania čistého 
vodíka a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, ekologicky 
bezpečných technológií záporných emisií 
vrátane zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, predchádzania vzniku odpadu, 
technológií obehového hospodárstva 
vrátane ich pokračujúcej inovácie 
smerom k nahrádzaniu nebezpečných 
látok a vysoko hodnotnej recyklácii 
súčiastok a materiálov na konci životnosti, 
udržateľného biohospodárstva a budov 
vrátane investícií do technológií úspor 
energie,

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) biomedicíny, nanotechnológií, c) biomedicíny, nanotechnológií, 
biotechnológií, liekov a progresívnych, 
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liekov a progresívnych materiálov; obnoviteľných a obehových materiálov;

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 –písmeno e – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) výrobné zariadenia na hromadnú 
výrobu komponentov a zariadení pre 
informačné a komunikačné technológie 
v EÚ;

v) výrobné zariadenia na masovú 
výrobu komponentov a prístrojov 
informačných a komunikačných 
technológií v EÚ so zreteľom na efektívne 
využívanie zdrojov, predchádzanie vzniku 
odpadu a obehovosť v hodnotových 
reťazcoch;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 
podniky alebo spotrebiteľov v EÚ vrátane 
energií, surovín alebo potravinovej 
bezpečnosti so zreteľom na efektívne 
využívanie zdrojov a obehovosť 
v strategických hodnotových reťazcoch;

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 
podniky alebo spotrebiteľov v EÚ vrátane 
energií, surovín alebo potravinovej 
bezpečnosti, pokiaľ sa na ne už 
nevzťahujú legislatívne požiadavky, so 
zreteľom na efektívne využívanie zdrojov, 
predchádzanie vzniku odpadu 
a obehovosť v strategických hodnotových 
reťazcoch;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
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k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Implementujúci 
partneri uplatňujú cieľ, aby aspoň 65 % 
investícií v rámci segmentu politiky 
týkajúceho sa strategických európskych 
investícií prispievalo k plneniu cieľov 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia vrátane biodiverzity, 
zdravotníctva a civilnej ochrany.
Do príspevku k týmto výdavkovým cieľom 
sa započítavajú len projekty, ktoré spĺňajú 
príslušné technické kritériá preskúmania 
vypracované podľa nariadenia (EÚ) 
2020/852.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.1 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej 
infraštruktúry, v relevantných prípadoch 
rozdelený podľa fyzickej infraštruktúry 
a súvisiaceho tovaru a služieb

8.1 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej 
infraštruktúry, v relevantných prípadoch 
rozdelený podľa fyzickej infraštruktúry 
vrátane zelenej infraštruktúry a zelených 
pásov a súvisiaceho tovaru a služieb

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.2a Dodatočná kapacita kritickej 
infraštruktúry na prispievanie k zníženiu 
alebo zamedzeniu emisií skleníkových 
plynov v tonách ekvivalentu CO2 a jej 
schopnosť dosiahnuť ciele stanovené v 
národných energetických a klimatických 
plánoch
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