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Pozměňovací návrh 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na vnitřním trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Ničivý hospodářský a sociální 
dopad krize COVID-19 oslabuje veřejnou 
a soukromou investiční kapacitu, čímž 
omezuje finanční zdroje nezbytné pro 
transformaci na klimaticky neutrální Unii 
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efektivně využívající zdroje. V tomto 
ohledu by nástroj na podporu solventnosti 
v rámci Next Generation EU měl přispět 
ke snížení tohoto rozdílu a umožnit 
členským státům provádět nezbytné 
investice na podporu dosažení priorit Unie 
v oblasti dlouhodobé udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Pokud nebudou negativní 
hospodářské dopady onemocnění COVID-
19 vyřešeny, mohou ohrozit úsilí o 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu, 
energetiky a životního prostředí. Nástroj 
na podporu solventnosti by měl přispívat k 
zajištění trvalého pokroku při dosahování 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, 
zejména malým a středním podnikům 
(MSP), které se dostaly do potíží kvůli 
hospodářské krizi způsobené pandemií a 
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prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

které nemohou získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským a sociálním důsledkům 
koronavirové pandemie v Unii by 
společnostem, které se dostaly do potíží 
kvůli hospodářské krizi způsobené 
pandemií a které nemohou získat 
dostatečnou podporu prostřednictvím 
tržního financování nebo prostřednictvím 
opatření přijatých členskými státy, měl být 
v rámci nástroje na podporu solventnosti, 
který se stane třetím oknem v rámci EFSI, 
urychleně poskytnut systém podpory 
solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci (4) Společnosti podporované v rámci 
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nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7. Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

nástroje na podporu solventnosti, jejichž 
většinu by měly tvořit malé a střední 
podniky, by měly být usazeny a 
provozovány v Unii, což znamená, že by 
měly mít své sídlo v členském státě a měly 
by být v Unii aktivní v tom smyslu, že 
vykonávají podstatné činnosti, pokud jde o 
personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti, v Unii. Neměly by 
být součástí skupiny, která má dceřiné 
společnosti bez skutečné hospodářské 
činnosti v zemi uvedené na seznamu EU 
jurisdikcí nespolupracujících v daňové 
oblasti 6a, a měly by zachovat podstatné 
činnosti v Unii po dobu trvání podpory. 
Měly by rovněž v příslušných případech 
pozastavit rozdělování dividend, bonusy 
nejvyšším výkonným pracovníkům a 
zpětný odkup akcií po dobu dvou let po 
využití tohoto systému. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7, ani by se neměly 
podílet na praní peněz, financování 
terorismu, vyhýbání se daňovým 
povinnostem, daňových podvodech nebo 
daňových únicích. Podpora by měla být 
zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad, a to i nárůstem 
nezaměstnanosti, a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

_________________ _________________
6a Závěry Rady o revidovaném unijním 
seznamu jurisdikcí nespolupracujících v 
daňové oblasti (Úř. věst. C 64, 27.2.2020, 
s.8).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
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trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1). trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1). 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7. Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model. Podpora 
by měla být zaměřena na způsobilé 
společnosti působící v těch členských 
státech a odvětvích, na něž má 
koronavirová krize největší dopad a/nebo 
ve kterých je dostupnost státní podpory 
solventnosti omezenější.

_________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 8
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Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností. Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu.

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností. Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu. Do jednoho roku 
od uvedení nástroje na podporu 
solventnosti do provozu by Komise měla 
posoudit účinnost a vhodnost tohoto 
nástroje z hlediska dosažení jeho hlavních 
cílů, včetně jeho dopadu na dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a její závazek 
dosáhnout klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050, strategie 
formování digitální budoucnosti Evropy a 
Evropský pilíř sociálních práv. Tyto 
operace by měly podporovat vytváření 
nebo zachování kvalitních a udržitelných 
pracovních míst a přeshraničních činností 
v rámci Unie a přispívat k ekologické a 
digitální transformaci evropského 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, zejména s jejími cíli v 
oblasti klimatu do roku 2030 a 2050, 
evropským pilířem sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje, jakož i se Zelenou 
dohodou pro Evropu, novou průmyslovou 
strategií pro Evropu, strategií pro malé a 
střední podniky pro udržitelnou a digitální 
Evropu a strategií formování digitální 
budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla 
být cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly podporovat symetrické 
makroekonomické oživení po pandemii 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a 
strategie formování digitální budoucnosti 
Evropy. Podpora přeshraničních činností 
by rovněž měla být cílená.

Or. en

Odůvodnění

Zelená dohoda se zabývá rovněž digitalizací. Pokud bude výslovně zmíněna strategie pro 
utváření digitální budoucnosti Evropy, měla by být zmíněna i strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti, a to vzhledem k významným cílům obnovy suchozemských, 
sladkovodních a mořských ekosystémů, které vyžadují také soukromé a veřejné a soukromé 
financování.
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Pozměňovací návrh 13
Rob Rooken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla 
být cílená.

(10) Nástroj na podporu solventnosti 
není určen k tomu, aby řídil hospodářství 
členských států jiným směrem. Finanční a 
investiční operace by se měly zaměřit na 
rychlé oživení ekonomik členských států, 
a předcházet tak další nezaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Velké společnosti, které využívají 
nástroje na podporu solventnosti, by měly 
být povinny přijmout závazné plány 
transformace, v nichž stanoví, jak sladí 
své hospodářské činnosti s cíli Unie v 
oblasti klimatu, a přispějí k oběhovému 
hospodářství a biologicky rozmanitějšímu 
ekosystému. Tyto plány transformace by 
měly zahrnovat vhodnou správu rizik 
týkajících se udržitelnosti a zajistit, aby 
veškeré budoucí kapitálové výdaje byly 
použity na udržitelné ekonomické činnosti 
v souladu s rámcem EU pro usnadnění 
udržitelných investic. Měly by počítat s 
postupným ukončováním činností, které 
způsobují závažné poškození jakéhokoli 
environmentálního cíle, a transformací 
těchto činností na činnosti neutrální nebo 
činnosti s nízkým dopadem v předem 
vymezeném časovém rámci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 15
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Společnosti, které využívají 
nástroje na podporu solventnosti, by se 
měly zavázat k rovnému odměňování žen 
a mužů za práci stejné hodnoty a měly by 
do svých plánů transformace zahrnout 
opatření, jejichž cílem je v případě potřeby 
a v co největší míře upřednostňovat 
předčasný odchod do důchodu, 
krátkodobou práci nebo rovnocenná 
opatření spíše než propouštění a další 
flexibilizaci a nejistá pracovní místa. 
Společnosti využívající nástroj na podporu 
solventnosti by se rovněž měly zavázat k 
odborné přípravě a příslušné rekvalifikaci 
pracovníků směřující k ekologické a 
digitální transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alexandr Vondra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 100 000 000 EUR na podporu 
zakládání a řízení investičních fondů, 
zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských státech, 
a to zejména v těch, v nichž dosud nebyly 
vytvořeny trhy s kapitálovým fondem, a na 

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 100 000 000 EUR na podporu 
zakládání a řízení investičních fondů, 
zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských státech, 
a to zejména v těch, v nichž dosud nebyly 
vytvořeny trhy s kapitálovým fondem, při 
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podporu zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci 
nástroje na podporu solventnosti.

zohlednění digitální transformace a cílů 
Zelené dohody pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii.

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii, se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8, ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8, ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.
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Kromě toho se podpora v rámci okna na 
podporu solventnosti poskytuje pouze 
společnostem, které:
- přijmou plány podle pokynů uvedených 
v oddíle 6 písm. d) přílohy II;
- dodržují minimální záruky uvedené v 
článku 18 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/8528a;
- nebyly zapojeny do vyšetřování nebo 
stíhání za účelem praní peněz, 
financování terorismu, vyhýbání se 
daňovým povinnostem, daňových podvodů 
nebo daňových úniků nebo nejsou pro 
tyto činnosti v současné době vyšetřovány 
nebo stíhány; společnosti s 
konsolidovaným obratem přesahujícím 
750 000 000 EUR vypracují a bezplatně 
zveřejní zprávu s informacemi uvedenými 
v čl. 89 odst. 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/36/EU8b;
- nejsou součástí skupiny, která má 
dceřiné společnosti bez skutečné 
hospodářské činnosti v zemi uvedené na 
unijním seznamu jurisdikcí 
nespolupracujících v daňové oblasti8c;
- nevyplácejí dividendy, rezervy nebo 
bonusy nebo nevykupují zpět akcie po 
dobu nejméně dvou let poté, co čerpají 
podporu v rámci nástroje na podporu 
solventnosti;

_________________ _________________
8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).
8a 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).
8b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 



AM\1209830CS.docx 15/53 PE655.624v01-00

CS

o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
8c Závěry Rady o revidovaném unijním 
seznamu jurisdikcí nespolupracujících v 
daňové oblasti (Úř. věst. C 64, 27.2.2020, 
s. 8).

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8, ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které se v důsledku krize způsobené 
koronavirovou pandemií potýkají se 
značnými riziky v oblasti solventnosti.

_________________
8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 20.
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux



PE655.624v01-00 16/53 AM\1209830CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8, ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které se v důsledku krize způsobené 
koronavirovou pandemií potýkají se 
značnými riziky v oblasti solventnosti a 
které jsou považovány za „podniky v 
obtížích“, jak je stanoveno ve vnitrostátní 
definici zavedené v zemi činnosti.

_________________
8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Pojem „podnik v obtížích“ definovaný v nařízení (EU) č. 651/2014 brání jakékoli společnosti, 
která se již nacházela v obtížné finanční situaci před koncem roku 2019, využít tohoto 
ustanovení. Vzhledem k tomu, že mnohé země prošly několika krizemi v období 2018–2019, ve 
skutečnosti by většina společností byla vyloučena z jakékoli pomoci.

Pozměňovací návrh 21
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Původní znění Pozměňovací návrh

5a. V čl. 6 odst. 1 se písmeno b) mění 
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takto:
b) jsou v souladu s politikami Unie, k 
nimž patří cíl inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, vytváření 
kvalitních pracovních míst a hospodářská, 
sociální a územní soudržnost;

b) jsou v souladu s politikami Unie v 
souladu s Pařížskou dohodou a jejím 
závazkem dosáhnout nejpozději do roku 
2050 klimatické neutrality, inteligentním 
a udržitelným růstem podporujícím 
začlenění, vytvářením kvalitních 
pracovních míst a hospodářskou, sociální a 
územní soudržností;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V článku 6 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
1a. Komise vypracuje zvláštní 
srovnávací přehled pro okno na podporu 
solventnosti, aby pro účely čl. 7 odst. 12 
tohoto nařízení ohodnotil potenciální 
přijímající společnosti v rámci okna na 
podporu solventnosti. Pro podporu z 
nástroje na podporu solventnosti jsou 
způsobilé pouze společnosti dosahující 
minimálního výsledku.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Rob Rooken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí



PE655.624v01-00 18/53 AM\1209830CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) V čl. 9 odst. 2 třetím pododstavci se 
uvozující věta mění takto:

vypouští se

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:
_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea 
Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
 Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a dodržování zásady 
„nezpůsobovat významné škody“ uvedené 
v nařízení (EU) 2020/852 a strategie pro 
utváření digitální budoucnosti Evropy10, a 
kromě rovnoměrného oživení následujícího 
po koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.



AM\1209830CS.docx 19/53 PE655.624v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami a závazky Unie , zejména cíli 
Unie v oblasti klimatu stanovenými v 
[nařízení (EU) 2020/XXX, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality a kterým se mění nařízení (EU) 
2018/1999 („evropský právní rámec pro 
klima“)], Zelenou dohodou pro Evropu9 a 
strategií pro utváření digitální budoucnosti 
Evropy10, a kromě rovnoměrného oživení 
následujícího po koronavirové pandemii a 
podporujícího začlenění musí podporovat 
některý z následujících obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 

Dotčené operace musí podporovat 
rovnoměrné makroekonomické oživení 
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Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

následující po koronavirové pandemii, 
jakož i některý z následujících obecných 
cílů:

_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10, a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9, zejména strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 20309a, a 
strategie pro utváření digitální budoucnosti 
Evropy10, a přispívat k jejich cílům, a 
kromě rovnoměrného oživení následujícího 
po koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a jejího závazku dosáhnout 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a musí se zavázat k 
dosažení klimatických cílů stanovených v 
Pařížské dohodě, kromě rovnoměrného 
oživení následujícího po koronavirové 
pandemii a podporujícího začlenění musí 
podporovat některý z následujících 
obecných cílů:

_________________ _________________
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9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Alexandr Vondra

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí podporovat 
inkluzivní a rovnoměrné oživení 
následující po koronavirové pandemii při 
zohlednění širších cílů Unie, jako je 
Zelená dohoda pro Evropu9, včetně 
spravedlivé transformace, a strategie pro 
utváření digitální budoucnosti Evropy10, a 
podporovat některý z následujících 
obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 

Dotčené operace musí být plně v souladu s 
politikami Unie, zejména Zelené dohody 
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Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

pro Evropu9 a strategie pro utváření 
digitální budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:

Dotčené operace musí být spojeny se 
závazkem příjemce zachovat nebo vytvořit 
udržitelná a kvalitní pracovní místa v 
rámci svých činností na úrovni EU.

_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
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Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI 
pro malé a střední podniky a malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací se 
do tohoto výpočtu nezahrnuje. K určení 
těchto složek nebo nákladových podílů 
projektů, jež se týkají opatření v oblasti 
klimatu, použije EIB svou mezinárodně 
dohodnutou metodiku;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
podporu solventnosti podporovalo projekty 
se složkami, které přispívají k opatřením v 
oblasti klimatu a životního prostředí v 
souladu se závazky přijatými na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (COP21) a se závazkem 
Zelené dohody pro Evropu dosáhnout 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2050. Financování z EFSI pro malé a 
střední podniky a malé společnosti se 
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týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu a 
životního prostředí, použije EIB svou 
mezinárodně dohodnutou metodiku a 
začlení ji do kritérií stanovených v 
nařízení (EU) 2020/852, jakmile budou 
tato kritéria stanovena v příslušných 
aktech v přenesené pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pascal Canfin, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, 
Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB kritéria stanovená v nařízení (EU) 
2020/852;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
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Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI podporovalo projekty 
se složkami, které přispívají k opatřením v 
oblasti klimatu v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí, se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21) a vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a klimatu. Financování 
z EFSI pro malé a střední podniky a malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací se 
do tohoto výpočtu nezahrnuje. K určení 
těchto složek nebo nákladových podílů 
projektů, jež se týkají opatření v oblasti 
klimatu, použije EIB svou mezinárodně 
dohodnutou metodiku a kritéria stanovená 
v nařízení (EU) 2020/852;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 

a) dává si za cíl, aby nejméně 50 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace a v rámci okna 
pro podporu solventnosti podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
cílům v oblasti klimatu a životního 
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smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

prostředí při sledování výdajů pomocí 
taxonomie EU zavedené nařízením (EU) 
2020/852. Tyto složky projektů musí být v 
souladu se závazky přijatými na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (COP21) a se Zelenou 
dohodou pro Evropu. Financování z EFSI 
pro malé a střední podniky a malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací se 
do tohoto výpočtu nezahrnuje. K určení 
těchto složek nebo nákladových podílů 
projektů, jež se týkají opatření v oblasti 
klimatu, použije EIB svou mezinárodně 
dohodnutou metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI podporovalo projekty 
se složkami, které přispívají k opatřením v 
oblasti klimatu v souladu se závazkem 
Unie v oblasti uhlíkové neutrality do roku 
2050 a se závazky přijatými na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (COP21) a aby byly 
provedeny cíle strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030. 
Financování z EFSI pro malé a střední 
podniky a malé společnosti se střední tržní 
kapitalizací se do tohoto výpočtu 
nezahrnuje. K určení těchto složek nebo 
nákladových podílů projektů, jež se týkají 
opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti, použije EIB svou 
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mezinárodně dohodnutou metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl, aby nejméně 60 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace a nejméně 50 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
podporu solventnosti podporovalo projekty 
se složkami, které přispívají k opatřením v 
oblasti klimatu v souladu se závazky 
přijatými na 21. konferenci smluvních 
stran Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu 
(COP21). Financování z EFSI pro malé a 
střední podniky a malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Alexandr Vondra

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl, aby nejméně 30 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce, s ohledem na 
evropskou hospodářskou prognózu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 1 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

b) zajistí, aby financování z EFSI v 
rámci okna na podporu solventnosti bylo 
využito na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bas Eickhout

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 a – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistí, aby alespoň 50 % 
financování v rámci okna pro podporu 
solventnosti podporovalo činnosti, které 
jsou podle nařízení (EU) 2020/852 
považovány za environmentálně 
udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z c) zajistí, aby financování z EFSI v 
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EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

rámci okna na podporu solventnosti bylo 
využito na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 1 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, které se 
zavázaly udržovat nebo vytvářet udržitelná 
a kvalitní pracovní místa v rámci svých 
činností prováděných v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel 
Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 1 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

c) zajistí, aby financování z EFSI v 
rámci okna na podporu solventnosti bylo 
použito na podporu způsobilých 
společností v členských státech, které 
schválily vnitrostátní cíl v oblasti 
klimatické neutrality do roku 2050.
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Or. en

Pozměňovací návrh 47
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistí, aby investice byly v souladu 
se zásadou „nezpůsobovat významné 
škody“ a taxonomií EU pro udržitelné 
investice stanovenou nařízením (EU) 
2020/852 jak pro okno pro infrastrukturu 
a inovace, tak pro okno pro podporu 
solventnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zajistí, aby financování z EFSI v 
rámci okna pro podporu solventnosti bylo 
využíváno na podporu způsobilých 
společností, které dodržují zásadu 
„nezpůsobovat významné škody“ 
uvedenou v nařízení (EU) 2020/852.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
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Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící výbor v případě potřeby poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny.

Řídící výbor v případě potřeby poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny. 
Finanční a investiční operace, které 
nejsou v souladu s dosažením cílů Unie v 
oblasti klimatu, nejsou způsobilé pro 
podporu podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící výbor v případě potřeby poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny.

Řídící výbor v případě nutnosti poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny ke 
stanoveným požadavkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Způsobilé nástroje v rámci okna na 
podporu solventnosti zajišťují poskytnutí 
kapitálu nebo kvazikapitálu společnostem 
uvedeným v čl. 3 písm. c). Hybridní 
nástroje mohou být používány v souladu s 
přílohou II, pokud splňují účel okna.

Způsobilé nástroje v rámci okna na 
podporu solventnosti zajišťují poskytnutí 
kapitálu nebo kvazikapitálu společnostem 
uvedeným v čl. 3 písm. c). Hybridní 
nástroje mohou být používány v souladu s 
přílohou II, pokud splňují účel okna a 
pokud splňují dohodnutá pravidla 
uplatňovaná v dotčených členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také k dispozici pro oblast 
podpory zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci tohoto 
okna.

Zpřístupní se částka v maximální výši 
50 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také k dispozici pro oblast 
podpory zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci tohoto 
okna.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení



AM\1209830CS.docx 35/53 PE655.624v01-00

CS

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také k dispozici pro oblast 
podpory zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci tohoto 
okna.

Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také zaměřena na podporu 
zelené a digitální transformace společností 
financovaných v rámci tohoto okna.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Částka 80 000 000 EUR z částky uvedené 
v prvním pododstavci představuje vnější 
účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 
odst. 5 finančního nařízení a podléhá 
ustanovením čl. 4 odst. 4) a 8) nařízení 
[EURI].

Částka 40 000 000 EUR z částky uvedené 
v prvním pododstavci představuje vnější 
účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 
odst. 5 finančního nařízení a podléhá 
ustanovením čl. 4 odst. 4) a 8) nařízení 
[EURI].

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Bas Eickhout
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za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce.

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce. Tyto zprávy 
obsahují zejména podrobné posouzení 
toho, jak společnosti, které využívají tento 
režim, přispívají k ekologické a digitální 
transformaci, a to na základě plánů 
transformace vypracovaných 
podporovanými společnostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financované operace podléhají 
přezkoumání a sledování klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti s 
cílem minimalizovat nepříznivé dopady a 
maximalizovat přínosy pro 
environmentální a sociální cíle Unie. Za 
tímto účelem poskytnou předkladatelé 
žádající o financování adekvátní 
informace podle pokynů, které vytvoří 
Komise. Tyto informace zahrnují podíl 
financování environmentálně 
udržitelných ekonomických činností v 
souladu s článkem 3 nařízení (EU) 
2020/852. Z přezkumu jsou vyloučeny 
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malé projekty do určité velikosti 
definované v pokynech.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31  – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 2 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 
podporu solventnosti se zaměřuje na 
posílení kapitálové základny společností a 
na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky. 
Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma případů v rámci okna 
na podporu solventnosti a kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností, kdy je prokázáno, že taková 
transakce umožní novou investici alespoň 
odpovídající částce transakce, jež by 
splňovala kritéria způsobilosti podle článku 
6 a obecné cíle podle čl. 9 odst. 2.

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být upřednostněny investice „na zelené 
louce“ (tvorba aktiv). Mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv), pokud to znamená ekologizaci 
stávajících aktiv. Financování v rámci 
okna na podporu solventnosti se zaměřuje 
na posílení kapitálové základny společností 
a na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky. 
Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma případů v rámci okna 
na podporu solventnosti a kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností, kdy je prokázáno, že taková 
transakce umožní novou investici alespoň 
odpovídající částce transakce, jež by 
splňovala kritéria způsobilosti podle článku 
6 a obecné cíle podle čl. 9 odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31  – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 2 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 
podporu solventnosti se zaměřuje na 
posílení kapitálové základny společností a 
na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky. 
Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma případů v rámci okna 
na podporu solventnosti a kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností, kdy je prokázáno, že taková 
transakce umožní novou investici alespoň 
odpovídající částce transakce, jež by 
splňovala kritéria způsobilosti podle článku 
6 a obecné cíle podle čl. 9 odst. 2.

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury budou 
podpořeny jak investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv), tak

investice do stávajících zařízení (rozšíření 
a modernizace již existujících aktiv). 
Financování v rámci okna na podporu 
solventnosti se zaměřuje na posílení 
kapitálové základny společností a na 
zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky. 
Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma případů v rámci okna 
na podporu solventnosti a kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností, kdy je prokázáno, že taková 
transakce umožní novou investici alespoň 
odpovídající částce transakce, jež by 
splňovala kritéria způsobilosti podle článku 
6 a obecné cíle podle čl. 9 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31  – bod 2 – písm. a a (nové)
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Vkládá se nové písmeno, které zní:
ba) Všechny investice podléhají 
taxonomii EU pro udržitelné investice a 
referenčním hodnotám EU pro 
transformaci hospodářství spjatou s 
klimatem v souladu s Pařížskou dohodou. 
Všechny investice musí dodržovat zásadu 
„nezpůsobovat významné škody“ a 
neoslabovat úsilí vynaložené na 
spravedlivou transformaci na 
hospodářství s nulovými čistými emisemi 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Záruka EU může být použita na 
podporu financování EIB nebo EIF nebo 
na poskytnutí záruk fondům, zvláštním 
účelovým jednotkám nebo jiným 
investičním platformám či na investice do 
fondů, zvláštních účelových jednotek nebo 
jiných investičních platforem, mimo jiné 
prostřednictvím národních podpůrných 
bank či institucí nebo jiných příslušných 
subjektů, které poskytují kapitálové 
investice a investice kapitálového typu do 
společností.

— Záruka EU může být použita na 
podporu financování EIB nebo EIF nebo 
na poskytnutí záruk fondům, zvláštním 
účelovým jednotkám nebo jiným 
investičním platformám či na investice do 
fondů, zvláštních účelových jednotek nebo 
jiných investičních platforem, mimo jiné 
prostřednictvím národních podpůrných 
bank či institucí nebo jiných příslušných 
subjektů, které poskytují kapitálové 
investice a investice kapitálového typu do 
společností. Použitím záruky EU není 
dotčena rozhodovací nezávislost a 
samostatnost příjemce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Alexandr Vondra

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem v oblasti zelené a 
digitální transformace.

— Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem pro přispívání k 
cílům Zelené dohody pro Evropu, včetně 
spravedlivé transformace, nebo strategie 
formování digitální budoucnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem v oblasti zelené a 
digitální transformace.

— Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 
účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem v oblasti zelené a 
digitální transformace, a na podporu a 
vytváření udržitelných a kvalitních 
pracovních míst.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Fondy, zvláštní účelové jednotky 
nebo investiční platformy poskytují 
financování za obchodních podmínek nebo 
za podmínek, které jsou v souladu s 
dočasným rámcem státní podpory12, 
přičemž náležitě zohledňují evropskou 
povahu nástroje na podporu solventnosti a 
nezávislé řízení fondů a dalších jednotek.

— Fondy, zvláštní účelové jednotky 
nebo investiční platformy poskytují 
financování za obchodních podmínek nebo 
za podmínek, které jsou v souladu s 
vnitrostátními pravidly členských států , 
přičemž náležitě zohledňují evropskou 
povahu nástroje na podporu solventnosti a 
nezávislé řízení fondů a dalších jednotek.

_________________
12 Sdělení Komise: Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19, 
(C(2020)1863), ve znění C(2020) 3156 
final.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Bas Eickhout
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují sociální a 
environmentální záruky v souladu s 
pokyny vycházejícími z článků 17 a 18 
nařízení (EU) 2020/852 řídící rady. Tyto 
pokyny by měly zahrnovat odpovídající 
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zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

ustanovení, která zabrání nepřiměřené 
administrativní zátěži s ohledem na 
velikost společností, přičemž ustanovení 
pro malé a střední podniky budou mírnější. 
Společnosti, na něž se vztahuje povinnost 
zveřejňovat nefinanční informace podle 
článků 19a nebo 29a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2013/34/EU1a, zavedou plány zelené a 
spravedlivé transformace. Společnosti se 
rovněž vyzývají k tomu, aby pokročily v 
digitální transformaci. Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.

Tyto plány transformace přinejmenším 
zajistí, aby:
- hospodářské činnosti společnosti byly v 
souladu s cíli Unie v oblasti klimatu 
vycházejícími z [nařízení (EU) 2020/XXX, 
kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a kterým se mění 
nařízení (EU) 2018/1999 („evropský 
právní rámec pro klima“)];
- ekonomické činnosti společnosti byly 
případně v souladu s environmentálními 
cíli stanovenými v čl. 9 písm. b) až f) 
nařízení (EU) 2020/852;
- byla zavedena náležitá správa s cílem 
posuzovat a minimalizovat rizika týkající 
se udržitelnosti;
- veškeré budoucí kapitálové výdaje byly 
použity na aktiva nebo procesy spojené s 
hospodářskými činnostmi, které lze 
považovat za environmentálně udržitelné 
podle článků 3 a 9 nařízení (EU) 
2020/852;
- bylo prováděno postupné ukončování 
činností, které vážně poškozují jakýkoli 
environmentální cíl v souladu s článkem 
17 nařízení (EU) 2020/852, a plánovala se 
přeměna těchto činností na činnosti 
neutrální nebo s nízkým dopadem v 
předem vymezené lhůtě;
- byly stanoveny cíle v oblasti kvalitní 
zaměstnanosti a cíle v oblasti rovnosti žen 
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a mužů, včetně cílů v oblasti rovného 
odměňování.
Plány transformace obsahují průběžné 
cíle, jsou každoročně aktualizovány a 
poskytují následné posouzení toho, zda 
jsou průběžné cíle splněny.
Společnosti, na něž se nevztahuje 
povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace podle článku 19a nebo 29a 
směrnice 2013/34/EU, zavedou plány 
transformace, v nichž vysvětlí, zda a do 
jaké míry jejich ekonomické činnosti 
podporují environmentální cíle uvedené v 
článku 3 nařízení (EU) 2020/852. Plány 
transformace zahrnují případně cíle 
týkající se podílu vlastních kapitálových 
výdajů a podílu vlastních provozních 
výdajů souvisejících s aktivy nebo procesy 
spojenými s hospodářskými činnostmi, 
které jsou podle článků 3 a 9 nařízení 
(EU) 2020/852 považovány za 
environmentálně udržitelné. Plány rovněž 
zahrnují cíle v oblasti kvalitních 
pracovních míst a opatření pro zachování 
zaměstnanosti, jakož i cíle v oblasti 
rovnosti žen a mužů, včetně cílů v oblasti 
rovného odměňování. Plány obsahují 
průběžné cíle, jsou každoročně 
aktualizovány a poskytují následné 
posouzení toho, zda jsou průběžné cíle 
splněny.
_______________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 
o ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, o změně směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/43/ES a o 
zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 
83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 
19).

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní 
zátěži s ohledem na velikost společností, 
přičemž ustanovení pro malé a střední 
podniky budou mírnější. Společnosti s 
určitou úrovní expozice činnostem 
poškozujícím životní prostředí a uvedeným 
v předem definovaném seznamu, zejména 
v odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se zavazují, že budou 
v rámci svých činností na úrovni EU 
udržovat a vytvářet co nejvíce udržitelných 
a kvalitních pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, — Společnosti, na něž se fondy, 
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zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují minimální 
sociální a environmentální záruky na 
vysoké úrovni v souladu s pokyny řídící 
rady a na základě pokynů OECD pro 
nadnárodní podniky, pokynů OECD pro 
náležitou péči v oblasti odpovědného 
podnikání, obecných zásad OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv a zásady 
„nezpůsobovat významné škody“ uvedené 
v čl. 2 bodě 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/20881a. 
Tyto pokyny by měly zahrnovat 
odpovídající ustanovení, která zabrání 
nepřiměřené administrativní zátěži s 
ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), a 
odvětví, na něž se vztahuje nařízení (EU) 
2020/852, zavedou za účelem získání 
podpory plány zelené transformace, které 
jsou časově vymezené, založené na 
vědeckých poznatcích a jsou v souladu s 
cílem Pařížské dohody 1,5°C. Společnosti 
se rovněž vyzývají k tomu, aby pokročily v 
digitální transformaci. Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.

__________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 
2019 o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb (Úř. věst. L 317, 
9.12.2019, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
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Zacharopoulou, Nils Torvalds, Billy Kelleher

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují minimální 
sociální a environmentální záruky na 
vysoké úrovni v souladu s pokyny řídící 
rady. Tyto pokyny by měly zahrnovat 
dodržování zásady „nezpůsobovat 
významné škody“ uvedené v nařízení (EU) 
2020/852 a odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
zavedou plány zelené transformace, které 
každoročně prokazují, jak je získaná 
veřejná podpora využívána k uvedení 
jejich činnosti do souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí a s 
Pařížskou dohodou. Společnosti se 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují v případě 
potřeby minimální sociální a 
environmentální záruky na vysoké úrovni v 
souladu s pokyny řídící rady. Tyto pokyny 
musí být plně v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí a 
musí zahrnovat odpovídající ustanovení, 
která zabrání nepřiměřené administrativní 
zátěži s ohledem na velikost společností, 
přičemž ustanovení pro malé a střední 
podniky budou mírnější. Společnosti s 
určitou úrovní expozice činnostem 
poškozujícím životní prostředí a uvedeným 
v předem definovaném seznamu v souladu 
s nařízením (EU) 2020/852, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
zavedou plány zelené transformace v 
souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí a vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu. Společnosti 
se rovněž vyzývají k tomu, aby pokročily v 
digitální transformaci. Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby 
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maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

dodržovaly minimální sociální a 
environmentální záruky na vysoké úrovni v 
souladu s pokyny řídící rady a v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu a jejím 
závazkem dosáhnout klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050. Tyto pokyny by 
měly zahrnovat odpovídající ustanovení, 
která zabrání nepřiměřené administrativní 
zátěži s ohledem na velikost společností, 
přičemž ustanovení pro malé a střední 
podniky budou mírnější. Společnosti s 
určitou úrovní expozice činnostem 
poškozujícím životní prostředí a uvedeným 
v předem definovaném seznamu, zejména 
v odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace měřitelné na základě 
technických screeningových kritérií 
stanovených v nařízení (EU) 2020/852. 
Společnosti se rovněž vyzývají k tomu, aby 
pokročily v digitální transformaci. Pro 
účely těchto transformací je k dispozici 
technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Silvia Modig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
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ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti jsou povinny 
dodržovat zásady kolektivního 
vyjednávání, pokud jsou činné v zemích, 
kde tyto zásady platí. Jako příjemci 
finančních prostředků nevyplácejí bonusy 
zaměstnancům ani dividendy akcionářům. 
Společnosti se rovněž vyzývají k tomu, aby 
pokročily v digitální transformaci. Pro 
účely těchto transformací je k dispozici 
technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Alexandr Vondra

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
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pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány, jak se 
odklonit od těchto činností směrem k 
méně škodlivým alternativám, v souladu s 
teplotním cílem Pařížské dohody, který 
zahrnuje také zemní plyn jako přechodné 
palivo. Společnosti se rovněž vyzývají k 
tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Michal Wiezik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují minimální 
sociální a environmentální záruky na 
vysoké úrovni v souladu s pokyny řídící 
rady. Tyto pokyny by měly zahrnovat 
odpovídající ustanovení, která zabrání 
nepřiměřené administrativní zátěži s 
ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
zavedou plány zelené transformace a plány 
na přijetí cílů v oblasti klimatu a prokáží 
soulad svého obchodního modelu a 
činností s cíli stanovenými v kapitole 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/19991a. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
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je k dispozici technická pomoc.

_________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Delara Burkhardt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují minimální 
sociální a environmentální záruky na 
vysoké úrovni v souladu s pokyny řídící 
rady. Tyto pokyny by měly zahrnovat 
odpovídající ustanovení, která zabrání 
nepřiměřené administrativní zátěži s 
ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
zavedou plány zelené transformace. 
Společnosti se rovněž vyzývají k tomu, aby 
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transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

pokročily v digitální transformaci. Pro 
účely těchto transformací je k dispozici 
technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují minimální 
sociální a environmentální záruky na 
vysoké úrovni v souladu s pokyny řídící 
rady. Tyto pokyny by měly zahrnovat 
odpovídající ustanovení, která zabrání 
nepřiměřené administrativní zátěži s 
ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.
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Pozměňovací návrh 75
Silvia Modig
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— Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní 
zátěži s ohledem na velikost společností, 
přičemž ustanovení pro malé a střední 
podniky budou mírnější. Společnosti s 
určitou úrovní expozice vůči činnostem 
poškozujícím životní prostředí a uvedeným 
v předem definovaném seznamu, zejména 
v odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

— Po společnostech, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se požaduje, aby 
dodržovaly minimální sociální a 
environmentální záruky na vysoké úrovni v 
souladu s pokyny řídící rady. Po 
společnostech s určitou úrovní expozice 
vůči činnostem poškozujícím životní 
prostředí, vymezeným v souladu s 
taxonomií EU stanovenou nařízením (EU) 
2020/852, se požaduje, aby zavedly plány 
zelené transformace. Tyto plány jsou 
časově vymezené a vědecky podložené a 
jsou v souladu s cílem Pařížské dohody 
1,5°C. Společnosti se rovněž vyzývají k 
tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.
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