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Pozmeňujúci návrh 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na vnútornom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Rušivý hospodársky a sociálny 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabuje kapacitu verejných 
a súkromných investícií, čím obmedzuje 
finančné zdroje nevyhnutné na prechod 
na klimaticky neutrálnu Úniu efektívne 
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využívajúcu zdroje. V tejto súvislosti by 
mal Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti v rámci nástroja Next 
Generation EU prispieť k odstráneniu 
tohto nedostatku a umožniť členským 
štátom realizovať potrebné investície na 
podporu dosiahnutia dlhodobých priorít 
Únie v oblasti udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 

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

z dôvodu hospodárskej krízy spôsobenej 
pandémiou a ktoré nemôžu získať 
dostatočnú podporu prostredníctvom 
trhového financovania alebo opatrení 
prijatých členskými štátmi, mal naliehavo 
poskytnúť nástroj na podporu platobnej 
schopnosti v rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý by mal byť 
doplnený ako tretí segment v rámci EFSI.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model. Podpora by mala byť zameraná na 
oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Do jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti by Komisia mala posúdiť 
efektívnosť a vhodnosť tohto nástroja pri 
dosahovaní jej hlavných cieľov, ako aj 
jeho vplyv na dosahovanie cieľov Únie 
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v oblasti klímy.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda a jej záväzok dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050, stratégia zameraná na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy a Európsky 
pilier sociálnych práv. Tieto operácie by 
mali podporovať tvorbu alebo zachovanie 
kvalitných a udržateľných pracovných 
miest a cezhraničných činností v rámci 
Únie a zároveň prispievať k zelenej 
a digitálnej transformácii európskeho 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali podporovať symetrickú 
makroekonomickú obnovu po pandémii 
COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda, stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 a stratégia 
zameraná na formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy. Cieľom by mala byť aj 
podpora cezhraničných činností.
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Or. en

Odôvodnenie

Zelená dohoda sa zaoberá aj digitalizáciou. Pokiaľ sa výslovne uvádza stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, mala by sa uviesť aj stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity, a to s ohľadom na významné ciele v oblasti obnovy suchozemských, 
sladkovodných a morských ekosystémov, ktoré si vyžadujú aj súkromné a verejno-súkromné 
financovanie.

Pozmeňujúci návrh 13
Rob Rooken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti nie je určený na usmerňovanie 
hospodárstiev členských štátov iným 
smerom. Operácie financovania 
a investičné operácie by sa mali zamerať 
na rýchlu obnovu hospodárstiev 
členských štátov, a tým zabrániť 
ďalšiemu nárastu nezamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Veľké spoločnosti, ktoré využívajú 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti, 
by mali byť povinné prijať záväzné plány 
transformácie, v rámci ktorých uvedú 
spôsob, akým zosúladia svoje hospodárske 
činnosti s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a ako budú prispievať k intenzívnejšiemu 
obehovému hospodárstvu a biologicky 
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rozmanitejšiemu ekosystému. Tieto plány 
by mali zahŕňať vhodnú riadiacu 
štruktúru rizík ohrozujúcich udržateľnosť 
a zabezpečiť, aby sa všetky budúce 
kapitálové výdavky využívali na 
udržateľné hospodárske činnosti v súlade 
s rámcom EÚ na uľahčenie udržateľných 
investícií. Mali by zabezpečiť postupné 
ukončovanie činností, ktoré výrazne 
narúšajú akýkoľvek environmentálny 
cieľ, a transformáciu takýchto činností na 
neutrálne činnosti alebo činnosti s nízkym 
vplyvom s vopred stanoveným časovým 
harmonogramom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Spoločnosti, ktoré využívajú 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti, 
by sa mali zaviazať k zabezpečeniu 
rovnakého odmeňovania žien a mužov za 
rovnakú prácu a mali by do svojich 
plánov transformácie zahrnúť opatrenia, 
na základe ktorých sa v prípade potreby 
a v čo najväčšej miere uprednostní 
predčasný odchod do dôchodku, skrátený 
pracovný čas alebo rovnocenné opatrenia 
namiesto prepúšťania a ďalšej 
flexibilizácie a neistoty pracovných miest. 
Spoločnosti, ktoré využívajú Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti, by sa mali 
takisto zaviazať k poskytovaniu odbornej 
prípravy a relevantnej rekvalifikácie 
pracovníkov v záujme dosiahnutia zelenej 
a digitálnej transformácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mala by byť stanovená suma 
100 000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

(13) Mala by byť stanovená suma 
100 000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, pričom by sa mala 
zohľadniť digitálna transformácia a ciele 
Európskej zelenej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„c) platobnú schopnosť spoločností, 
predovšetkým malých a stredných 
podnikov, usadených v členskom štáte 
a pôsobiacich v Únii.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19.“
Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa navyše poskytuje 
len spoločnostiam, ktoré:
– prijímajú plány v súlade 
s usmerneniami uvedenými v oddiele 6 
písm. d) prílohy II,
– sú v súlade s minimálnymi zárukami 
stanovenými v článku 18 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/852,
– nie sú zapojené do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
daňových podvodov alebo daňových 
únikov ani za ne nie sú v súčasnosti 
vyšetrované alebo trestne stíhané; 
spoločnosti s konsolidovaným obratom 
presahujúcim sumu 750 000 000 EUR 
vypracujú a bezplatne sprístupnia správu 
s informáciami uvedenými v článku 89 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ8b,
– nie sú súčasťou skupiny, ktorá má 
dcérske spoločnosti bez akýchkoľvek 
skutočných hospodárskych činností 
v krajine zaradenej do zoznamu EÚ 
obsahujúceho jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely8c,
– nevyplácajú dividendy, rezervy alebo 
prémie ani spätne nenakupujú akcie 
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v období najmenej dvoch rokov po tom, 
ako im bola poskytnutá podpora v rámci 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti;

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

8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).
8a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ 
L 198, 22.6.2020, s. 13).
8b Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 
o prístupe k činnosti úverových inštitúcií 
a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými 
spoločnosťami, o zmene smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 
2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ 
L 176, 27.6.2013, s. 338).
8c Závery Rady o revidovanom zozname 
EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely (Ú. v. 
EÚ L 64, 27.2.2020, s. 8).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory „Podpora v rámci segmentu podpory 



PE655.624v01-00 16/55 AM\1209830SK.docx

SK

platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
čelia významným rizikám ohrozujúcim ich 
platobnú schopnosť z dôvodu krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19;“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
čelia významným rizikám platobnej 
schopnosti v dôsledku krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a ktoré sa považujú 
za „podniky v ťažkostiach“ podľa 
vymedzenia pojmu platného v krajine, 
v ktorej vykonávajú svoje činnosti;

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

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „podnik v ťažkostiach“ vymedzený v nariadení (EÚ) č. 651/2014 bráni akejkoľvek 
spoločnosti, ktorá sa nachádzala v ťažkej finančnej situácii už pred koncom roka 2019, 
využívať tieto ustanovenia. Vzhľadom na to, že mnohé krajiny v rokoch 2018 a 2019 prekonali 
niekoľko kríz, by väčšina spoločností v skutočnosti stratila nárok na poskytnutie akejkoľvek 
formy pomoci.

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

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

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

b) sú v súlade s politikami Únie 
vrátane cieľa inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
vytváraním kvalitných pracovných miest 
a hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

b) sú v súlade s politikami Únie, ako 
aj s Parížskou dohodou a jej záväzkom 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050, inteligentným, 
inkluzívnym a udržateľným rastom, 
vytváraním kvalitných pracovných miest 
a hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) V článku 6 sa vkladá tento odsek:
1a. Komisia pre segment podpory 
platobnej schopnosti vypracuje 
samostatnú hodnotiacu tabuľku s cieľom 
posúdiť potenciálne spoločnosti, ktoré 
majú získať pomoc v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti na účely 
článku 7 ods. 12 tohto nariadenia. Na 
podporu v rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti sú oprávnené len 
spoločnosti, ktoré dosiahli minimálny 
počet bodov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Rob Rooken

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V článku 9 ods. 2 treťom pododseku 
sa úvodná veta mení takto:

vypúšťa sa

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej 
zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti 
Európy10, musia podporovať inkluzívnu 
a symetrickú obnovu po pandémii 
COVID-19 a musia podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných 
cieľov:“
_________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9, zásady „výrazne 
nenarušiť“ stanovenej v nariadení (EÚ) 
2020/852 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej 
zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami a záväzkami Únie, najmä 
s cieľmi Únie v oblasti klímy stanovenými 
v [nariadení (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis 
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všeobecných cieľov:“ v oblasti klímy), s Európskou zelenou 
dohodou9 a stratégiou zameranou na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia podporovať 
symetrickú makroekonomickú obnovu po 
pandémii COVID-19, ako aj ktorýkoľvek 
z týchto všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9, najmä stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 20309a 
a stratégie zameranej na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, a zároveň 
prispievať k ich dosahovaniu, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9 a jej záväzkom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050 a stratégie zameranej na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

_________________ _________________
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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

Pozmeňujúci návrh 29
Silvia Modig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
zaviazať sa k cieľom v oblasti klímy 
stanoveným v Parížskej dohode, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Alexandr Vondra

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej 

„Príslušné operácie musia podporovať 
inkluzívnu a symetrickú obnovu po 
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zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti 
Európy10, musia podporovať inkluzívnu 
a symetrickú obnovu po pandémii COVID-
19 a musia podporovať ktorýkoľvek 
z týchto všeobecných cieľov:“

pandémii COVID-19, pričom musia 
zohľadniť všeobecnejšie ciele Únie, ako 
je Európska zelená dohoda9 vrátane 
spravodlivej transformácie a stratégie 
zameranej na formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy10, a musia podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov:“

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v úplnom 
súlade s politikami Únie, najmä 
s Európskou zelenou dohodou9 
a stratégiou zameranou na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť spojené so 
záväzkom prijímateľa zachovať alebo 
vytvoriť udržateľné a kvalitné pracovné 
miesta v rámci svojich činností 
vykonávaných v EÚ.“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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svoju medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) a so záväzkom Európskej zelenej 
dohody dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050 aspoň 40 % 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti podporovalo 
prvky projektu, ktoré prispievajú 
k opatreniam v oblasti klímy a životného 
prostredia. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy 
a životného prostredia svoju medzinárodne 
schválenú metodiku a začlení ju spolu 
s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) 
2020/852 hneď, ako sa takéto kritériá 
vypracujú v rámci príslušných 
delegovaných aktov;

Or. en

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 

a) aby v súlade s cieľmi Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia, so 
záväzkami prijatými na 21. konferencii 
zmluvných strán Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (COP21) a záväzkami v rámci 
národných energetických a klimatických 
plánov aspoň 40 % financovania z EFSI 
podporovalo prvky projektu, ktoré 
prispievajú k opatreniam v oblasti klímy. 
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spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Do tohto výpočtu sa nezahŕňa financovanie 
z EFSI pre MSP a malé spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou. EIB 
použije na určenie uvedených prvkov alebo 
podielov na nákladoch opatrení v oblasti 
klímy svoju medzinárodne schválenú 
metodiku, ako aj kritériá stanovené 
v nariadení (EÚ) 2020/852;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Silvia Modig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) aby aspoň 50 % financovania 
z EFSI v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti podporovalo prvky 
projektu, ktoré prispievajú k dosahovaniu 
cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia a k sledovaniu výdavkov 
prostredníctvom taxonómie EÚ 
stanovenej nariadením (EÚ) 2020/852. 
Tieto prvky projektu musia byť v súlade 
so záväzkami prijatými na 21. konferencii 
zmluvných strán Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy (COP21) a s Európskou zelenou 
dohodou. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) aby v súlade so záväzkom Únie 
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 
2050 a záväzkami prijatými na 
21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
podporovalo prvky projektu, ktoré 
prispievajú k opatreniam v oblasti klímy 
a ktorými sa vykonávajú ciele stratégie 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Do 
tohto výpočtu sa nezahŕňa financovanie 
z EFSI pre MSP a malé spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou. EIB 
použije na určenie uvedených prvkov alebo 
podielov na nákladoch opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity svoju medzinárodne 
schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 60 % financovania z EFSI 
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v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a aspoň 50 % financovania 
z EFSI v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti podporovalo prvky 
projektu, ktoré prispievajú k opatreniam 
v oblasti klímy. Do tohto výpočtu sa 
nezahŕňa financovanie z EFSI pre MSP 
a malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Alexandr Vondra

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 30 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Michal Wiezik
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) zabezpečí, aby sa financovanie 
z EFSI v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti využívalo na podporu 
oprávnených spoločností v členských 
štátoch a odvetví, ktoré sú najviac 
hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12



AM\1209830SK.docx 31/55 PE655.624v01-00

SK

Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) zabezpečí, aby aspoň 50 % 
financovania v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti podporovalo 
činnosti, ktoré sa v súlade s nariadením 
(EÚ) 2020/852 považujú za 
environmentálne udržateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

c) zabezpečí, aby sa financovanie 
z EFSI v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti využívalo na podporu 
oprávnených spoločností v členských 
štátoch, v ktorých je dostupnosť štátnej 
podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina c) zabezpečí, aby sa väčšina 
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financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, ktoré sa zaviazali 
zachovať alebo vytvoriť udržateľné 
a kvalitné pracovné miesta v rámci svojich 
činností vykonávaných v EÚ.

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) zabezpečí, aby sa financovanie 
z EFSI v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti používalo na 
podporu oprávnených spoločností 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
stanovenou v nariadení (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa 
písmen a) až c). Operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré nie sú 
konzistentné s dosahovaním cieľov Únie 
v oblasti klímy, nie sú podľa tohto 
nariadenia oprávnené na podporu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia k súboru 
požiadaviek týkajúcich sa písmen a) až 
ca).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Oprávnené nástroje vrámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti majú za cieľ 
poskytovať kapitál alebo kvázikapitál 
spoločnostiam uvedeným v článku 3 
písm. c).“ Môžu sa používať hybridné 
nástroje v súlade s prílohou II, ak takéto 
nástroje spĺňajú účel daného segmentu.

„Oprávnené nástroje vrámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti majú za cieľ 
poskytovať kapitál alebo kvázikapitál 
spoločnostiam uvedeným v článku 3 
písm. c).“ Môžu sa používať hybridné 
nástroje v súlade s prílohou II, ak takéto 
nástroje spĺňajú účel daného segmentu a ak 
spĺňajú dohodnuté pravidlá uplatňované 
v príslušných členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 
v rámci tohto segmentu.

Sprístupní sa suma do 50 000 000 EUR na 
krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 
v rámci tohto segmentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc sa 
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dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 
v rámci tohto segmentu.

zameriava aj na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
financovaných v rámci tohto segmentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Suma 80 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Suma 40 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“ Tieto 
správy obsahujú najmä podrobné 
posúdenia prínosu spoločností, ktoré tento 
systém využívajú, k zelenej a digitálnej 
transformácii, a to podľa potreby aj na 
základe plánov transformácie 
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vypracovaných podporovanými 
spoločnosťami.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financované operácie podliehajú 
overovaniu a sledovaniu z hľadiska 
klimatickej, environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti s cieľom minimalizovať 
nepriaznivé vplyvy a maximalizovať 
prínosy pre environmentálne a sociálne 
ciele Únie. Na tieto účely subjekty 
žiadajúce o financovanie poskytnú 
náležité informácie na základe usmernení, 
ktoré vypracuje Komisia. Tieto informácie 
zahŕňajú pomer financovania v rámci 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností v súlade 
s článkom 3 nariadenia (EÚ) 2020/852. 
Z požiadaviek na overovanie sú vyňaté 
projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah 
vymedzený v usmerneniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na 
zelenej lúke (vytváranie aktív). Takisto 
možno podporovať investície do 
opustených priemyselných lokalít 
(rozšírenie a modernizácia existujúcich 
aktív). V rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti je cieľom 
financovania zlepšenie kapitálovej 
základne spoločností a ich platobnej 
schopnosti. Podmienkami financovania by 
sa malo zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi spoločnosťami. Záruka EÚ 
sa spravidla neposkytuje na podporu 
refinančných operácií (ako sú nahradenie 
existujúcej dohody o úvere či iné formy 
finančnej podpory pre projekty, ktoré sú už 
čiastočne alebo úplne zrealizované), 
s výnimkou v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti alebo výnimočných 
a náležite odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.“

„b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali uprednostňovať investície na 
zelenej lúke (vytváranie aktív). Investície 
do opustených priemyselných lokalít 
(rozšírenie a modernizácia existujúcich 
aktív) možno podporovať, pokiaľ budú 
viesť k ekologizácii existujúcich aktív. 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
dohody o úvere či iné formy finančnej 
podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti alebo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 

„b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
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nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na 
zelenej lúke (vytváranie aktív). Takisto 
možno podporovať investície do 
opustených priemyselných lokalít 
(rozšírenie a modernizácia existujúcich 
aktív). V rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti je cieľom 
financovania zlepšenie kapitálovej 
základne spoločností a ich platobnej 
schopnosti. Podmienkami financovania by 
sa malo zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi spoločnosťami. Záruka EÚ 
sa spravidla neposkytuje na podporu 
refinančných operácií (ako sú nahradenie 
existujúcej dohody o úvere či iné formy 
finančnej podpory pre projekty, ktoré sú už 
čiastočne alebo úplne zrealizované), 
s výnimkou v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti alebo výnimočných 
a náležite odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.“

nových operácií. V oblasti infraštruktúry sa 
presadzujú a podporujú investície na 
zelenej lúke (vytváranie aktív) a investície 
do opustených priemyselných lokalít 
(rozšírenie a modernizácia existujúcich 
aktív). V rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti je cieľom 
financovania zlepšenie kapitálovej 
základne spoločností a ich platobnej 
schopnosti. Podmienkami financovania by 
sa malo zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi spoločnosťami. Záruka EÚ 
sa spravidla neposkytuje na podporu 
refinančných operácií (ako sú nahradenie 
existujúcej dohody o úvere či iné formy 
finančnej podpory pre projekty, ktoré sú už 
čiastočne alebo úplne zrealizované), 
s výnimkou v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti alebo výnimočných 
a náležite odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Silvia Modig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Vkladá sa nasledujúce písmeno:
ba) Všetky investície podliehajú 
taxonómii EÚ pre udržateľné investície 
a referenčným hodnotám EÚ pre 
investície do transformácie hospodárstva 
v súvislosti so zmenou klímy v súlade 
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s Parížskou dohodou. Musia dodržiavať 
zásadu „výrazne nenarušiť“ a nesmú 
oslabiť úsilie vynaložené na spravodlivú 
transformáciu na hospodárstvo s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Záruka EÚ sa môže používať na 
podporu financovania z EIB alebo EIF 
alebo na záruky pre fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo iné investičné 
platformy alebo na investície do nich, a to 
aj prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, alebo iných 
príslušných nástrojov, ktoré poskytujú 
kapitál a kapitálové investície do 
spoločností.

— Záruka EÚ sa môže používať na 
podporu financovania z EIB alebo EIF 
alebo na záruky pre fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo iné investičné 
platformy alebo na investície do nich, a to 
aj prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, alebo iných 
príslušných nástrojov, ktoré poskytujú 
kapitál a kapitálové investície do 
spoločností. Využívanie záruky EÚ nemá 
vplyv na rozhodovaciu nezávislosť 
a autonómiu prijímateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 

— Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
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účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie.

účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom prispievať 
k cieľom Európskej zelenej dohody 
vrátane spravodlivej transformácie alebo 
stratégie zameranej na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie.

— Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie, ako aj podpory 
a tvorby udržateľných a kvalitných 
pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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— Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.

— Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi členských 
štátov, s náležitým zohľadnením európskej 
povahy Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti a nezávislého riadenia fondov 
a iných nástrojov.

_________________
12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec 
pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenené oznámením C(2020) 3156 
final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Bas Eickhout
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia dodržiavať 
sociálne a environmentálne záruky v súlade 
s usmerneniami vychádzajúcimi z článkov 
17 a 18 nariadenia (EÚ) 2020/852 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť uverejňovať 
nefinančné informácie podľa článkov 19a 
alebo 29a smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/34/EÚ1a, zavedú 
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na ktoré sa vzťahuje systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

plány zelenej a spravodlivej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

Takéto plány transformácie musia 
prinajmenšom zabezpečiť, aby:
– hospodárske činnosti spoločnosti boli 
zosúladené s cieľmi Únie v oblasti klímy 
stanovenými v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy)],
– boli hospodárske činnosti spoločnosti 
v prípade potreby zosúladené 
s environmentálnymi cieľmi stanovenými 
v článku 9 písm. b) až f) nariadenia (EÚ) 
2020/852,
– sa zaviedla vhodná riadiaca štruktúra 
s cieľom posúdiť a minimalizovať riziká 
ohrozujúce udržateľnosť,
– sa všetky budúce kapitálové výdavky 
používali na aktíva alebo procesy spojené 
s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa 
podľa článkov 3 a 9 nariadenia (EÚ) 
2020/852 považujú za environmentálne 
udržateľné,
– sa zabezpečilo postupné ukončovanie 
činností, ktoré výrazne narúšajú 
akýkoľvek environmentálny cieľ v súlade 
s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, 
a transformáciu takýchto činností na 
neutrálne činnosti alebo činnosti s nízkym 
vplyvom s vopred stanoveným časovým 
harmonogramom,
– sa stanovili ciele v oblasti kvality 
zamestnanosti, ciele týkajúce sa rodovej 
rovnosti vrátane cieľov v oblasti 
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rovnakého odmeňovania.
Plány musia obsahovať čiastkové ciele, 
každoročne sa aktualizovať a poskytovať 
ex post posúdenie toho, či boli splnené 
čiastkové ciele.
Spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje 
povinnosť zverejňovať nefinančné 
informácie podľa článku 19a alebo 29a 
smernice 2013/34/EÚ, vypracujú plány 
transformácie, v ktorých objasnia, či a do 
akej miery ich hospodárske činnosti 
podporujú environmentálne ciele uvedené 
v článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/852. 
Plány transformácie musia podľa potreby 
zahŕňať ciele týkajúce sa podielu ich 
kapitálových výdavkov a podielu ich 
prevádzkových výdavkov súvisiacich 
s aktívami alebo procesmi spojenými 
s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa 
podľa článkov 3 a 9 nariadenia (EÚ) 
2020/852 považujú za environmentálne 
udržateľné. Plány musia zahŕňať aj ciele 
v oblasti tvorby kvalitných pracovných 
miest a opatrenia na ochranu 
zamestnanosti, ako aj ciele týkajúce sa 
rodovej rovnosti vrátane cieľov v oblasti 
rovnakého odmeňovania. Plány musia 
obsahovať čiastkové ciele, každoročne sa 
aktualizovať a poskytovať ex post 
posúdenie toho, či boli splnené čiastkové 
ciele.
_______________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 
o ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach 
a súvisiacich správach určitých druhov 
podnikov, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS 
(Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa zaväzujú 
zachovať a vytvoriť čo najviac 
udržateľných a kvalitných pracovných 
miest v rámci svojich činností 
vykonávaných v EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Sirpa Pietikäinen

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

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou a musia vychádzať z usmernení 
OECD pre nadnárodné spoločnosti, 
usmernení OECD o náležitej starostlivosti 
pre zodpovedné obchodné správanie, 
hlavných zásad OSN v oblasti podnikania 
a ľudských práv a zo zásady „výrazne 
nenarušiť“ stanovenej v článku 2 bode 17 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/20881a. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS) a v odvetviach, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/852, sú 
v záujme získania podpory povinné 
zaviesť plány zelenej transformácie, ktoré 
sú časovo viazané, vedecky podložené 
a zosúladené s cieľom Parížskej dohody 
udržať zvýšenie globálnej teploty na 
1,5 °C. Spoločnosti sa takisto nabádajú 
k tomu, aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

__________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 
2019 o zverejňovaní informácií 
o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1).

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou. Tieto usmernenia by mali obsahovať 
zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú 
v nariadení (EÚ) 2020/852 a primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sú povinné zaviesť plány 
zelenej transformácie, ktoré každý rok 
preukážu, ako sa získaná verejná podpora 
využíva na zosúladenie ich operácií 
s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia a s Parížskou dohodou. 
Spoločnosti sa nabádajú k tomu, aby 
pokročili vo svojej digitálnej transformácii. 
Na pomoc spoločnostiam s týmito 
transformáciami je k dispozícii technická 
pomoc.

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia 
v relevantných prípadoch dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou. Tieto usmernenia musia byť 
v úplnom súlade s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia a musia 
obsahovať primerané ustanovenia na 
prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností v súlade s nariadením 
(EÚ) 2020/852, najmä v odvetviach, na 
ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sú v budúcnosti povinné 
zaviesť plány zelenej transformácie, a to 
v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a národnými 
energetickými a klimatickými plánmi. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou a aby boli 
konzistentné s Európskou zelenou 
dohodou a jej záväzkom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050. Tieto usmernenia by mali obsahovať 
primerané ustanovenia na prevenciu 
neprimeraných administratívnych záťaží so 
zohľadnením veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby zaviedli plány 
zelenej transformácie merateľné na 
základe technických kritérií preskúmania 
stanovených v nariadení (EÚ) 2020/852. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Silvia Modig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sú povinné 
dodržiavať zásady kolektívneho 
vyjednávania v prípade, ak pôsobia 
krajinách, v ktorých sa takéto zásady 
uplatňujú. Ako prijímatelia finančných 
prostriedkov nevyplácajú prémie 
zamestnancom ani dividendy akcionárom. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Alexandr Vondra

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

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány na odchýlenie 
sa od týchto činností smerom k menej 
škodlivým alternatívam, ktoré sú v súlade 
s teplotným cieľom stanoveným 
v Parížskej dohode a ktoré navyše 
zahŕňajú zemný plyn ako premosťovacie 
palivo. Spoločnosti sa takisto nabádajú 
k tomu, aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 



PE655.624v01-00 52/55 AM\1209830SK.docx

SK

investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

investičné platformy, musia dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou. Tieto usmernenia by mali obsahovať 
primerané ustanovenia na prevenciu 
neprimeraných administratívnych záťaží so 
zohľadnením veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sú 
povinné zaviesť plány zelenej 
transformácie a plány realizácie v záujme 
dosiahnutia cieľov v oblasti klímy 
a preukázania súladu svojich obchodných 
modelov a činností s cieľmi stanovenými 
v kapitole 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/19991a. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

_________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie 
a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa 
menia nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 
a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 
2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 
(Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
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Delara Burkhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou. Tieto usmernenia by mali obsahovať 
primerané ustanovenia na prevenciu 
neprimeraných administratívnych záťaží so 
zohľadnením veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sú 
povinné zaviesť plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou. Tieto usmernenia by mali obsahovať 
primerané ustanovenia na prevenciu 
neprimeraných administratívnych záťaží so 
zohľadnením veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti zaviedli 
plány zelenej transformácie. Spoločnosti sa 
takisto nabádajú k tomu, aby pokročili vo 
svojej digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Silvia Modig

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 

— Od spoločností, na ktoré sú 
zamerané fondy, účelovo vytvorené 
subjekty alebo investičné platformy, sa 
vyžaduje, aby dodržiavali minimálne 
sociálne a environmentálne záruky na 
vysokej úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Spoločnosti, 
ktoré sú do určitej miery vystavené 
environmentálne škodlivým činnostiam 
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ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

vymedzeným v súlade s taxonómiou EÚ 
stanovenou nariadením (EÚ) 2020/852, 
sú povinné zaviesť plány zelenej 
transformácie. Tieto plány musia byť 
časovo viazané, vedecky podložené 
a zosúladené s cieľom Parížskej dohody 
udržať zvýšenie globálnej teploty na 
1,5 °C. Spoločnosti sa takisto nabádajú 
k tomu, aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.
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