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Pozmeňujúci návrh 1
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého 
udržateľného rastu vzhľadom na zmenu 
klímy, zhoršovanie životného prostredia, 
technologické zmeny a globálnu 
konkurencieschopnosť vrátane inovácií, 
zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
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a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
v rámci európskej zelenej dohody 
a investičného plánu pre udržateľnú 
Európu a na zabezpečenie rýchlej, 
udržateľnej, inkluzívnej a zdravej obnovy 
hospodárstva je preto potrebná podpora na 
riešenie zlyhaní trhu a suboptimálnych 
investičných situácií a na zníženie 
nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, najmä v záujme malých 
a stredných podnikov (MSP), aby sa 
zlepšila reakcia Únie na núdzové situácie, 
ako aj odolnosť celého hospodárstva 
a zachovala sa jeho otvorenosť voči 
hospodárskej súťaži a obchodu v súlade 
s jeho pravidlami. Investičná činnosť podľa 
očakávaní výrazne klesla. Aj keď pred 
pandémiou bolo možné v Únii pozorovať 
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nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

zlepšenie pomerov investícií k HDP, toto 
zlepšenie nezodpovedalo očakávaniam 
v období výraznej obnovy a nepostačovalo 
na kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry a MSP 
a potrebu riešiť kľúčové spoločenské 
výzvy, ako je udržateľnosť alebo starnutie 
obyvateľstva. V záujme dosiahnutia cieľov 
politiky Únie, najmä dvojitého cieľa 
zrýchlenia klimatickej a digitálnej 
transformácie, a na zabezpečenie rýchlej, 
inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
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od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči spravodlivej hospodárskej 
súťaži a spravodlivému obchodu v súlade 
s jeho pravidlami. Očakáva sa, že 
investičná činnosť výrazne klesne. Aj keď 
pred pandémiou bolo možné v Únii 
pozorovať zlepšenie pomerov investícií 
k HDP, toto zlepšenie nezodpovedalo 
očakávaniam v období výraznej obnovy 
a nepostačovalo na kompenzáciu rokov 
nedostatočných investícií po kríze v roku 
2009. Čo je však dôležitejšie, súčasná 
úroveň investícií a investičné prognózy 
nepokrývajú potreby štrukturálnych 
investícií Únie na reštartovanie a udržanie 
dlhodobého rastu vzhľadom na 
technologické zmeny a globálnu 
konkurencieschopnosť vrátane inovácií, 
zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie, 
najmä tých, ktoré sú vyjadrené 
v európskej zelenej dohode, a na 
zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej, 
udržateľnej a zdravej obnovy 
hospodárstva je preto potrebná podpora na 
riešenie zlyhaní trhu a suboptimálnych 
investičných situácií a na zníženie 
nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské 
a environmentálne výzvy, ako je 
udržateľnosť, vplyv zmeny klímy alebo 
starnutie obyvateľstva. V záujme 
dosiahnutia cieľov politiky Únie a na 
zabezpečenie rýchlej, spravodlivej, 
inkluzívnej, udržateľnej a zdravej obnovy 
hospodárstva je preto potrebná podpora na 
riešenie zlyhaní trhu a suboptimálnych 
investičných situácií a na zníženie 
nedostatku investícií v cieľových 



PE655.961v01-00 8/131 AM\1211964SK.docx

SK

sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
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inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie, 
najmä cieľa klimatickej neutrality do 
roku 2050, a na zabezpečenie rýchlej, 
inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Investičná činnosť 
podľa očakávaní výrazne klesla. Aj keď 
pred pandémiou bolo možné v Únii 
pozorovať zlepšenie pomerov investícií 
k HDP, toto zlepšenie nezodpovedalo 
očakávaniam v období výraznej obnovy 
a nepostačovalo na kompenzáciu rokov 
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nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

nedostatočných investícií po kríze v roku 
2009. Čo je však dôležitejšie, súčasná 
úroveň investícií a investičné prognózy 
nepokrývajú potreby štrukturálnych 
investícií Únie na reštartovanie a udržanie 
dlhodobého rastu vzhľadom na 
technologické zmeny a globálnu 
konkurencieschopnosť vrátane inovácií, 
zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 7,5 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Po vypuknutí pandémie sa ukázalo 
vzájomné prepojenie globálnych 
dodávateľských reťazcov a odhalili sa 
niektoré zraniteľné miesta, ako napríklad 
nadmerná závislosť strategických odvetví 
od nediverzifikovaných externých zdrojov 

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že pokles HDP členských 
štátov v roku 2020 bude najhorší od 
veľkej hospodárskej krízy a oveľa hlbší 
ako počas finančnej krízy v roku 2009. Po 
vypuknutí pandémie sa ukázalo vzájomné 
prepojenie globálnych dodávateľských 
reťazcov a odhalili sa niektoré zraniteľné 
miesta, ako napríklad nadmerná závislosť 
strategických odvetví od 
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dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Takéto zraniteľné miesta je 
potrebné riešiť, aby sa zlepšila reakcia 
Únie na núdzové situácie, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, malých 
a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií a na 
zníženie nedostatku investícií v cieľových 
sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Rušivý hospodársky a sociálny 
vplyv krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 oslabuje kapacitu verejných 



PE655.961v01-00 12/131 AM\1211964SK.docx

SK

a súkromných investícií, čím obmedzuje 
finančné zdroje nevyhnutné na prechod 
na klimaticky neutrálnu Úniu efektívne 
využívajúcu zdroje. V tejto súvislosti by 
mal Program InvestEU v rámci nástroja 
Next Generation EU prispieť 
k preklenutiu tejto medzery.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 

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

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Investičný plán pre udržateľnú Európu“ 
zo 14. januára 2020, „Silná sociálna 
Európa pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020 a „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie v prípade potreby a 
medzi navzájom sa posilňujúcimi 
stratégiami prostredníctvom poskytovania 
podpory na investície a prístupu 
k financovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 

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

kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „Investičný 
plán európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020, „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020 a „Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030“ z 20. mája 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na 
celý text.)

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zosúladenie so znením zmlúv, v ktorých sa nikdy neodkazujú na „jednotný trh“, 
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ale na „vnútorný trh“.

Pozmeňujúci návrh 13
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich realizácie 
európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík. Členské štáty 
v prípade potreby v spolupráci s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi vypracujú vlastné 
národné viacročné investičné stratégie na 
podporu uvedených reformných priorít. 
Uvedené stratégie by sa mali predkladať 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem, aby sa poskytol prehľad 
a umožnila sa koordinácia prioritných 
investičných projektov, ktoré majú byť 
podporené vnútroštátnym financovaním 
alebo financovaním Únie, resp. obidvoma 
typmi financovania. Uvedené stratégie by 
mali financovanie z prostriedkov Únie 
využívať konzistentne a maximalizovať 
pridanú hodnotu finančnej podpory, ktorá 
sa má poskytnúť najmä z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti a Programu InvestEU.

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich realizácie 
európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík. Členské štáty 
v prípade potreby v spolupráci s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi vypracujú vlastné 
národné viacročné investičné stratégie na 
podporu uvedených reformných priorít. 
Uvedené stratégie by sa mali predkladať 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem, aby sa poskytol prehľad 
a umožnila sa koordinácia prioritných 
investičných projektov, ktoré majú byť 
podporené vnútroštátnym financovaním 
alebo financovaním Únie, resp. obidvoma 
typmi financovania. Uvedené stratégie by 
mali financovanie z prostriedkov Únie 
využívať konzistentne a maximalizovať 
pridanú hodnotu finančnej podpory, ktorá 
sa má poskytnúť najmä z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti a Programu InvestEU. 
Odporúčania pre jednotlivé krajiny však 
majú často kontraproduktívne 
makroekonomické účinky; predovšetkým 
v oblasti verejného zdravia obsahovali 
odporúčania na oslabenie systémov 
verejného zdravotníctva vo viacerých 
členských štátoch, ktoré následne ostali 
horšie vybavené na riešenie pandémie 
COVID-19.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov 
vo viacerých regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako 
aj sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je 
potrebné zásadne zintenzívniť činnosť 
zameranú na udržateľný rozvoj. Pri 
koncipovaní Fondu InvestEU by preto 
mali dominovať zásady udržateľného 
rozvoja.

vypúšťa sa

_________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja, environmentálna 
udržateľnosť v súlade s taxonómiou EÚ 
stanovenou v nariadení (EÚ) 2020/852 
a zásadou „výrazne nenarušiť“, 
klimatická neutralita a náklady spojené 
s nečinnosťou.

_________________ _________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
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Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj a postupne zrušiť 
dotácie, ktoré prispievajú k poškodzovaniu 
životného prostredia. Pri koncipovaní 
Fondu InvestEU by preto mali dominovať 
zásady udržateľného rozvoja.

_________________ _________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zásadne zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali dominovať zásady 
udržateľného rozvoja.

(8) Únia schválila ciele stanovené 
v Agende 2030 Organizácie Spojených 
národov pre udržateľný rozvoj („Agenda 
2030“), svoje ciele udržateľného rozvoja 
a Parížsku dohodu prijatú na základe 
Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy24 
(„Parížska dohoda o zmene klímy“), ako aj 
sendaiský rámec pre znižovanie rizika 
katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 
dosiahnutia uvedených cieľov vrátane 
cieľov stanovených v rámci 
environmentálnej politiky Únie je potrebné 
zintenzívniť činnosť zameranú na 
udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 
InvestEU by preto mali byť súčasťou jeho 
návrhu zásady udržateľného rozvoja.

_________________ _________________
24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Podľa nedávneho výskumu 
predstavuje obmedzenie zvýšenia teploty 
na 1,5 – 2 stupne hospodársky optimálnu 
politiku v oblasti klímy1a, čo znamená 
zmenu v porovnaní s pozíciou z roku 
2016, že takéto obmedzenie zvýšenia 
teploty je buď nedosiahnuteľné, alebo nie 
je vôbec z hospodárskeho hľadiska 
optimálne. Z tohto hľadiska by mal byť 
Program InvestEU základom pre podporu 
ambicióznej politiky v oblasti klímy.
_________________
1a M. C. Hänsel, M. A. Drupp, D. J. A. 
Johansson, F. Nesje, Ch. Azar, M. C. 
Freeman, B. Groom a T. Sterner, 2020: 
Climate economics support for the UN 
climate targets. In Nature Climate 
Change, k dispozícii ma adrese: 
https://www.nature.com/articles/s41558- 
020-0833-x

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Luisa Regimenti, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, 
Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 

vypúšťa sa
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podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) Program InvestEU by mal 
prispievať k budovaniu systému 
udržateľných financií v Únii, ktorý bude 
podporovať presmerovanie súkromného 
kapitálu na udržateľné investície v súlade 
s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie 
z 8. marca 2018 s názvom „Akčný plán: 
Financovanie udržateľného rastu“ 
a v oznámení Komisie zo 14. januára 2020 
o Investičnom pláne európskej zelenej 
dohody. Operácie podporované 
z Programu InvestEU by sa preto mali 
riadiť príslušnými kritériami stanovenými 
v nariadení (EÚ) 2020/852 vrátane zásady 
„výrazne nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým 
je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu 
Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a životného prostredia a k dosiahnutiu 
celkového cieľa, ktorým je vynaložiť 25 % 
výdavkov z rozpočtu Únie na podporu 
cieľov v oblasti klímy, a ročného cieľa vo 
výške 30 % čo najskôr, najneskôr však do 
roku 2027. Očakáva sa, že akcie v rámci 
Programu InvestEU prispejú k plneniu 
cieľov v oblasti klímy a životného 
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prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

prostredia vo výške aspoň 40 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) V súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
S opatrnosťou však berie na vedomie 
zahrnutie prepojení s cieľmi v oblasti 
klímy, ktoré môžu byť často príliš 
ambiciózne alebo neuskutočniteľné 
a môžu brániť schopnosti členských 
štátov podporovať zamestnanosť 
a posilnenú vnútroštátnu priemyselnú 
základňu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým 
je vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu 
Únie na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie v oblasti 
životného prostredia Program InvestEU 
prispeje k zváženiu opatrení v prospech 
dekarbonizácie európskeho hospodárstva. 
Finančné krytie týchto opatrení by sa 
malo stanoviť počas prípravy 
a implementácie Programu InvestEU na 
základe konkrétnych cieľov a následne 
prehodnotiť v rámci príslušných hodnotení 
a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť aspoň 50 % výdavkov 
z rozpočtu Únie na podporu cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia vo 
výške aspoň 70 % celkového finančného 
krytia tohto programu, a to aspoň 80 % 
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InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry a aspoň 65 % 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
strategických európskych investícií. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 30 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške aspoň 40 % 
celkového finančného krytia tohto 
programu. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť 25 % výdavkov z rozpočtu Únie 
na podporu cieľov v oblasti klímy. 
Očakáva sa, že akcie v rámci Programu 
InvestEU prispejú k plneniu cieľov 
v oblasti klímy vo výške 30 % celkového 
finančného krytia tohto programu. 
Relevantné akcie sa identifikujú počas 
prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

(10) Uznávajúc dôležitosť riešenia 
problémov spojených so zmenou klímy 
v súlade so záväzkami Únie 
implementovať Parížsku dohodu o zmene 
klímy a s cieľmi v oblasti udržateľného 
rozvoja Program InvestEU prispeje 
k uplatňovaniu hľadiska ochrany klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je 
vynaložiť aspoň 40 % výdavkov 
z rozpočtu Únie na podporu cieľov 
v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie 
v rámci Programu InvestEU prispejú 
k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 
60 % celkového finančného krytia tohto 
programu. Relevantné akcie sa identifikujú 
počas prípravy a implementácie Programu 
InvestEU a prehodnotia sa počas 
príslušných hodnotení a preskúmaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Zmena klímy je celosvetovou 
výzvou, ktorá si vyžaduje medzinárodnú 
spoluprácu a podobné úsilie zo strany 
tretích krajín, najmä skupiny G20. Na to, 
aby Únia úspešne zohrávala svoju úlohu 
svetového lídra pri prechode ku 
klimatickej neutralite, je kľúčový 
realistický prístup, ktorý skutočne 
podporuje udržateľný 
a konkurencieschopný rast a prosperitu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Pri plnení cieľa klimatickej 
neutrality na úrovni EÚ do roku 2050 
zohráva ako druhý najvýznamnejší zdroj 
nízkouhlíkovej výroby elektrickej energie 
na celom svete významnú úlohu jadrová 
energia. Bez investícií do jadrovej 
technológie sa prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo výrazne sťaží a bude 
zbytočne nákladný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov 
v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia 
v spolupráci s potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi, pričom na 
určenie toho, či je hospodárska činnosť 
environmentálne udržateľná, sa budú 
primeraným spôsobom uplatňovať 
kritériá stanovené v [nariadení o zriadení 
rámca pre uľahčenie udržateľných 
investícií25]. Program InvestEU by mal 
prispievať aj k implementácii iných 
rozmerov týkajúcich sa cieľov v oblasti 
udržateľného rozvoja.

vypúšťa sa

_________________
25 COM(2018) 353.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným 
spôsobom uplatňovať kritériá stanovené 
v [nariadení o zriadení rámca pre 
uľahčenie udržateľných investícií25 ]. 
Program InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov 
týkajúcich sa cieľov v oblasti 
udržateľného rozvoja.

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality 
do roku 2030 a najneskôr do roku 2050 sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
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s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným 
spôsobom uplatňovať kritériá stanovené 
v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

klímy a udržateľnosti, ktorý vytvorí 
Komisia na základe harmonizovaných 
ukazovateľov udržateľnosti a účtovania 
prírodného kapitálu v spolupráci 
s vedeckou komunitou a akademickou 
obcou a potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú uplatňovať kritériá 
stanovené v [nariadení o zriadení rámca 
pre uľahčenie udržateľných investícií25]. 
Program InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

(11) Príspevok Fondu InvestEU 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 
klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi, pričom na určenie toho, či je 
hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná, sa budú primeraným spôsobom 
uplatňovať kritériá stanovené v [nariadení 
o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Tieto kritériá by 
sa nemali uplatňovať na úkor jadrovej 
energie a dôležitých nízkouhlíkových 
premosťovacích technológií, ako je zemný 
plyn alebo zachytávanie a ukladanie 
oxidu uhličitého. Program InvestEU by 
mal prispievať aj k implementácii iných 
rozmerov týkajúcich sa cieľov v oblasti 
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udržateľného rozvoja.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Hlavnými hybnými silami pri 
dosahovaní klimatickej neutrality je 
digitálna transformácia, technologická 
neutralita, technologické inovácie, 
výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 

(12) Podľa správ z rokov 2018, 2019 
a 2020 o globálnych rizikách1a, ktoré 
vydalo Svetové ekonomické fórum, sa 
polovica z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. V najaktuálnejšej 
správe z roku 2020 sa nečinnosť v oblasti 
klímy uvádza ako najzávažnejšie riziko 
z hľadiska vplyvu a strata biodiverzity sa 
nachádza na treťom mieste, pričom 
v roku 2018 tieto riziká sa nachádzali na 
štvrtom, resp. ôsmom mieste2a. 
Environmentálne riziká sa zároveň 
umiestnili najvyššie z hľadiska 
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s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

pravdepodobnosti. Zatiaľ čo vodná kríza 
je klasifikovaná v spoločenskej kategórii, 
a nie v kategórii životného prostredia, 
príslušné riziko je úzko spojené 
s environmentálnymi rizikami 
a v posledných rokoch sa umiestnilo 
medzi 10 najväčšími rizikami z hľadiska 
pravdepodobnosti aj z hľadiska vplyvu. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
1a Správa o globálnych rizikách 2020, 
dostupná na adrese 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risk_Report_2020.pdf, správa 
o globálnych rizikách 2019 dostupná na 
adrese 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Glo
bal_Risks_Report_2019.pdf a správa 
o globálnych rizikách 2018 dostupná na 
adrese 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
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R18_Report.pdf
2a Správa o globálnych rizikách 2018, 
dostupná na adrese 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GR
R18_Report.pdf. V roku 2019 obsadila 
nečinnosť v oblasti klímy už 1. miesto 
z hľadiska vplyvu (a 2. miesto z hľadiska 
pravdepodobnosti, pričom na 1. mieste 
boli extrémne poveternostné javy), strata 
biodiverzity sa v roku 2019 nachádzala na 
6. mieste.

26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri všetkých operáciách 
spojených s Fondom InvestEU by sa preto 
malo dodržiavať uplatňovanie hľadiska 
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environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite 26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

environmentálnych cieľov, ako aj kritériá 
taxonómie EÚ a zásada „výrazne 
nenarušiť“. Do prípravy a realizácie 
investícií by sa mala začleniť ochrana 
životného prostredia, prevencia a riadenie 
príslušných rizík. Únia by mala sledovať 
svoj vplyv súvisiaci s biodiverzitou 
a kontrolou znečistenia ovzdušia, a to 
okrem iného s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite 26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa preto 
mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, účtovania prírodného kapitálu, 
analýzy životného cyklu, 
harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti a metodík vypracovaných 
v rámci iných programov Únie, ktoré sa 
uplatňujú na klímu, biodiverzitu a riadenie 
znečisťovania ovzdušia, s cieľom umožniť 
posúdenie individuálneho 
a kombinovaného vplyvu investícií na 
kľúčové zložky prírodného kapitálu 
vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite 26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Investície alokované na ciele 
environmentálnej udržateľnosti by sa 
preto mali sledovať pomocou spoločných 
metodík, ktoré sú v súlade s metodikami 
vypracovanými v rámci iných programov 
Únie, ktoré sa uplatňujú na klímu, 
biodiverzitu a riadenie znečisťovania 
ovzdušia, s cieľom umožniť posúdenie 
individuálneho a kombinovaného vplyvu 
investícií na kľúčové zložky prírodného 
kapitálu vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

(12) Podľa správy z roku 2018 
o globálnych rizikách, ktorú vydalo 
Svetové ekonomické fórum, sa polovica 
z desiatich najzávažnejších rizík 
ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 
životného prostredia. Patrí k nim 
znečistenie ovzdušia, pôdy, 
vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 
poveternostné javy, strata biodiverzity, 
neúspešné zmiernenie zmeny klímy 
a adaptácia na zmenu klímy. 
Environmentálne zásady sú pevne 
zakotvené v zmluvách a mnohých 
politikách Únie. Pri operáciách spojených 
s Fondom InvestEU by sa preto malo 
propagovať uplatňovanie hľadiska 
environmentálnych cieľov. Do prípravy 
a realizácie investícií by sa mala začleniť 
ochrana životného prostredia, prevencia 
a riadenie príslušných rizík. Únia by mala 
sledovať aj svoje výdavky súvisiace 
s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 
ovzdušia s cieľom plniť oznamovacie 
povinnosti podľa Dohovoru o biologickej 
diverzite 26 a podľa smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/228427. 
Program InvestEU by mal v plnej miere 
prispievať k cieľu stanovenému v stratégii 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, 
ktorým je mobilizácia minimálne 20 
miliárd EUR ročne na prírodu, 
a zabezpečiť sledovanie týchto investícií 
pomocou spoločných metodík, ktoré sú 
v súlade s metodikami vypracovanými 
v rámci iných programov Únie, ktoré sa 
uplatňujú na klímu, biodiverzitu a riadenie 
znečisťovania ovzdušia, s cieľom umožniť 
posúdenie individuálneho 
a kombinovaného vplyvu investícií na 
kľúčové zložky prírodného kapitálu 
vrátane ovzdušia, vody, pôdy 
a biodiverzity.

_________________ _________________
26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3. 26 Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 

27 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 
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2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

2016 o znížení národných emisií určitých 
látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 
mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 
smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie.
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Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.
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Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU, aby 
sa zabránilo akémukoľvek významnému 
poškodeniu životného prostredia. V týchto 
usmerneniach by sa mali vhodne použiť 
kritériá stanovené v [nariadení o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií] s cieľom určiť, či je hospodárska 
činnosť environmentálne udržateľná, či je 
v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“, 
či sa pri nej dodržiavajú minimálne 
záruky stanovené v uvedenom nariadení 
a či je v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 
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s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, by nemali byť 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať primerané 
ustanovenia na zabránenie zbytočnej 
administratívnej záťaži a projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah, ktorý sa má 
vymedziť v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 
Ak implementujúci partner dospeje 



PE655.961v01-00 42/131 AM\1211964SK.docx

SK

k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov a cieľových hodnôt 
v oblasti klímy a biodiverzity, by nemali 
byť oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali vhodne 
použiť kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií] s cieľom určiť, či 
je hospodárska činnosť environmentálne 
udržateľná a v súlade s usmerneniami 
vypracovanými pre iné programy Únie. 
V súlade so zásadou proporcionality by 
takéto usmernenia mali zahŕňať 
primerané ustanovenia na zabránenie 
zbytočnej administratívnej záťaži 
a projekty, ktoré nedosahujú určitý 
rozsah, ktorý sa má vymedziť 
v usmernení, by sa z hľadiska 
udržateľnosti mali z preverovania vylúčiť. 

(13) Implementujúci partner by mal 
preverovať investičné projekty, ktoré 
dostávajú značnú podporu Únie, najmä 
v oblasti infraštruktúry, s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Investičné projekty, ktoré 
majú takýto vplyv, by mali podliehať 
preverovaniu udržateľnosti v súlade 
s usmerneniami, ktoré by mala vypracovať 
Komisia v úzkej spolupráci 
s potenciálnymi implementujúcimi 
partnermi v rámci Programu InvestEU. 
V týchto usmerneniach by sa mali použiť 
kritériá stanovené v [nariadení o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií] s cieľom určiť, či je hospodárska 
činnosť environmentálne udržateľná 
a v súlade s usmerneniami vypracovanými 
pre iné programy Únie. Ak implementujúci 
partner dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, mal by 
investičnému výboru zriadenému pre Fond 
InvestEU poskytnúť príslušné 
odôvodnenie. Operácie, ktoré nie sú 
v súlade s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy a iných environmentálnych cieľov 
a ktoré nie sú v súlade s kritériami 
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Ak implementujúci partner dospeje 
k záveru, že preverovanie udržateľnosti sa 
nemusí vykonať, mal by investičnému 
výboru zriadenému pre Fond InvestEU 
poskytnúť príslušné odôvodnenie. 
Operácie, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov v oblasti klímy, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

uvedenými v taxonómii EÚ stanovenej 
v nariadení (EÚ) 2020/852 a so zásadou 
„výrazne nenarušiť“, najmä činnosti 
súvisiace s výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním, prepravou 
alebo spaľovaním fosílnych palív, by 
nemali byť oprávnené na podporu podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, vytváranie 
pracovných miest, konkurencieschopnosť 
a konvergenciu. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti vymedzených 
v európskej zelenej dohode vrátane 
záväzkov Únie v oblasti cieľov 
udržateľného rozvoja, Parížskej dohody 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030 a pre záväzok Únie dosiahnuť 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050. Podpora z Fondu 
InvestEU by sa preto mala zameriavať na 
investície do dopravy, energetiky vrátane 
energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie a iných bezpečných 
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a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

a udržateľných nízkoemisných zdrojov 
energie, environmentálnej infraštruktúry 
vrátane ochrany a obnovy biodiverzity, 
riešení blízkych prírode a zelenej 
infraštruktúry, infraštruktúry súvisiacej so 
zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 
na ňu, predchádzania vzniku odpadu 
a infraštruktúry obehového hospodárstva, 
námornej infraštruktúry a digitálnej 
infraštruktúry. V rámci Programu InvestEU 
by sa mali uprednostňovať oblasti 
s nedostatočnou úrovňou investícií, 
v ktorých sú potrebné dodatočné investície. 
S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú 
hodnotu financovania z prostriedkov Únie 
je vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
podporiť udržateľný rast, klimatickú 
neutralitu, konkurencieschopnosť 
a konvergenciu. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov. Rozsiahle 
investície do infraštruktúry Únie, najmä 
pokiaľ ide o prepojenosť a energetickú 
efektívnosť a vytvorenie jednotného 
európskeho dopravného priestoru, majú 
zásadný význam pre splnenie cieľov Únie 
v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov 
Únie v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
zdrojov energie s nulovými emisiami, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
životné prostredie, bezpečnosť a ochranu 
by investičné projekty prijímajúce podporu 
Únie nemali zahŕňať činnosti, ktoré 
významne poškodzujú životné prostredie 
a environmentálne ciele stanovené 
v taxonómii EÚ stanovenej v nariadení 
(EÚ) 2020/852, mali by zahŕňať opatrenia 
na podporu odolnosti infraštruktúry 
a klímy vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
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do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

priestranstvách a zásadu predbežnej 
opatrnosti v oblasti životného prostredia. 
Malo by sa tak dopĺňať úsilie vynaložené 
v rámci iných fondov Únie, akým je 
napríklad Európsky fond regionálneho 
rozvoja, ktorý poskytuje podporu na 
bezpečnostné aspekty investícií do 
infraštruktúry na verejných priestranstvách, 
dopravnej, energetickej a inej kritickej 
infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 

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

infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície, najmä s ohľadom na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny 
a udržateľný investičný proces, ktorý 
umožní zviditeľniť databázu projektov 
a maximalizuje synergie v rámci rôznych 
relevantných programov Únie napríklad 
v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Program InvestEU by mal podľa 
potreby prispievať k cieľom smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/200128 a k nariadeniu o riadení29, 
ako aj podporovať energetickú efektívnosť 
pri investičných rozhodnutiach.

(15) Program InvestEU by mal 
prispievať k cieľom smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/200128 
a nariadenia o riadení29, ako aj 
podporovať energetickú efektívnosť pri 
investičných rozhodnutiach.

_________________ _________________
28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

28 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 
2018 o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 82).

29 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).

29 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 50
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Program InvestEU by mal 
prispievať k plneniu cieľov Únie v oblasti 
klímy stanovených v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)] a nemali by sa z neho 
financovať projekty, ktoré nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov Únie v oblasti 
klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 

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

trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných, obehových 
a nízkouhlíkových technológií na globálnej 
úrovni v synergii s programom Horizont 
Európa, ako aj s Európskou radou pre 
inováciu. V tejto súvislosti by skúsenosti 
získané z finančných nástrojov, ako je 
InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre 
inovátorov, využívané v rámci programu 
Horizont 2020 na uľahčenie a urýchlenie 
prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan 
Kanev, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a zamestnáva 
viac ako 22 miliónov ľudí. Odvetvie 
cestovného ruchu v dôsledku pandémie 
COVID-19 zaznamenalo mimoriadne 
závažný pokles, pričom straty príjmov 
dosiahli v máji 2020 podľa odhadov 85 % 
v prípade hotelov, reštaurácií, cestovných 
kancelárií, cestovných agentúr 
a diaľkovej železničnej dopravy a 90 % 
v prípade výletných plavieb a leteckých 
spoločností . Program InvestEU by mal 
prispieť k posilneniu jeho dlhodobej 
konkurencieschopnosti podporou 
udržateľnej, inovatívnej a digitálnej 
obnovy v odvetví cestovného ruchu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 
okrem iného v regiónoch, ktoré sú závislé 
od uhlíkovo náročného hospodárstva 
a ktoré sú ovplyvnené štrukturálnym 
prechodom na nízkouhlíkové 
hospodárstvo. Mal by sa používať na 
podporu projektov, ktoré vytvárajú 
pozitívne sociálne vplyvy a posilňujú 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti, 
nediskrimináciu, prístupnosť, 
medzigeneračnú solidaritu, odvetvie 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
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a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov 
tretích krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

služieb, sociálne bývanie, bezdomovectvo, 
digitálnu integráciu, rozvoj komunít, úlohu 
a miesto mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 
o zraniteľné osoby. Program InvestEU by 
mal podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie, ako je napríklad stratégia pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy 
a silná sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Vzhľadom na svoje 
skúsenosti a kapacity na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni môžu národné 
podporné banky a inštitúcie zohrávať 
kľúčovú úlohu pri maximalizácii vplyvu 
verejných finančných prostriedkov a mali 
by sa vybrať ako implementační partneri 
v rámci Programu InvestEU s cieľom 
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pomôcť dosiahnuť ciele Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Zdôrazňuje, že Program InvestEU 
by mal byť konzistentný a plne zosúladený 
so záväzkami a s prioritami Únie, ale 
konštatuje, že pandémia COVID-19 
radikálne zmenila verejné aj súkromné 
financie, čo si vyžiada, aby Komisia 
komplexne prehodnotila svoje politické 
priority s cieľom minimalizovať 
administratívne a regulačné zaťaženie 
a umožniť prijatie všetkých potrebných 
opatrení na podporu podnikov 
a priemyslu na európskej a vnútroštátnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu, ale zvyšujú aj 
konkurencieschopnosť hospodárstiev 
členských štátov vrátane potreby obnoviť 
výrobnú kapacitu členských štátov 
a vytvárať investície orientované na 
budúcnosť, ktoré podporujú podnikanie 
a vytváranie pracovných miest, ako aj 
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kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 

posilnenú odolnosť, a to aj znižovaním 
závislosti od zraniteľných dodávateľských 
reťazcov. Projekty by mali priniesť 
pridanú hodnotu na úrovni Únie a mali 
by byť buď cezhraničné, alebo by mali 
vytvárať skutočnú pridanú hodnotu vo 
viac ako jednom členskom štáte alebo 
regióne prostredníctvom vedľajších 
účinkov. Žiadna podpora by nemala 
smerovať priamo do vnútroštátnych 
rozpočtov alebo nahrádzať vnútroštátne 
rozpočtové výdavky, ako sú sociálne 
dávky. Medzi oblasti strategického 
významu patrí i) poskytovanie kritickej 
zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
najmä na vykonávanie stratégie výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov na mori, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
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využívať výhody. a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Rozdelením 
finančného krytia by sa mala zabezpečiť 
najmä podpora pre súbežnú klimatickú 
a digitálnu transformáciu. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na ciele Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, predovšetkým cieľ 
klimatickej neutrality do roku 2050, a na 
digitálnu transformáciu a posilnenú 
odolnosť v oblastiach, ako je i) 



AM\1211964SK.docx 59/131 PE655.961v01-00

SK

pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; kritická 
infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 

poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilnenie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; kritická 
infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
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trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody. Činnosti by nemali byť 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia, ak nie sú v súlade 
s dosahovaním cieľov európskej zelenej 
dohody v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä cieľa klimatickej 
neutrality do roku 2050 a cieľov 
stanovených podľa nariadenia XXXX/XX 
(európsky klimatický predpis), alebo ak 
nie sú v súlade s kritériami zásady 
„výrazne nenarušiť“ stanovenými 
v nariadení 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

ochrany; ia) kritická udržateľná 
infraštruktúra na prechod na 
dekarbonizované obehové 
a environmentálne udržateľné, zdravé 
európske hospodárstvo v súlade s cieľmi 
Únie v oblasti klímy; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
udržateľné, obehové, nízkouhlíkové 
a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre udržateľnú 
budúcnosť priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, digitálnych 
technológií na lokalizáciu, sledovanie 
a mapovanie zdrojov, technológií výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, ekologických aplikácií vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
predchádzania vzniku odpadu, technológií 
obehového hospodárstva 
a biohospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a obnoviteľných, 
obehových a progresívnych materiálov; v) 
výrobné zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
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príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Christophe Hansen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Odolnosť Únie 
v týchto oblastiach možno dosiahnuť 
prostredníctvom diverzifikácie našich 
obchodných vzťahov, dodávateľských 
reťazcov a strategických zásob. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody 
prostredníctvom zriadenia fondu pre 
strategickú diverzifikáciu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčovépodporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako sú i) činnosti 
prispievajúce k plneniu 
environmentálnych cieľov v súlade 
s taxonómiou EÚ stanovenou v nariadení 
(EÚ) 2020/852 a zásadou „výrazne 
nenarušiť“; ii) poskytovanie kritickej 
zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; iii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iv) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
v) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií ekologického vodíka 
vyrábaného prostredníctvom elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov 
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komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

a aplikácií palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; vi) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vii) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; viii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
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transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
technológií uskladňovania energie vrátane 
batérií, udržateľných dopravných 
technológií, aplikácií čistého vodíka 
a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov 
a progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 

transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru 
a služieb, ktoré sú nápomocné pri 
prevádzke a údržbe takejto infraštruktúry; 
iv) kľúčové podporné, transformatívne, 
zelené a digitálne technológie a prevratné 
inovácie, pri ktorých je investícia 
strategicky dôležitá pre budúcnosť 
priemyslu Únie, vrátane umelej 
inteligencie, technológie blockchain, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových cloudových 
technológií, vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky, kybernetickej bezpečnosti, 
kvantových technológií, fotoniky, 
priemyselnej biotechnológie, technológií 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, 
jadrovej energie, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
aplikácií čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v) výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný 
a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
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výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Fond InvestEU poskytovaný 
v rámci segmentu strategických 
európskych investícií by mal slúžiť na 
podporu infraštruktúry s cieľom posilniť 
odolnosť systémov zdravotnej 
starostlivosti a zdravotníckych systémov 
v rámci prípravy na budúce pandémie 
vrátane vykonávania záťažových testov 
vnútroštátnych a regionálnych systémov 
zdravotnej starostlivosti, zlepšiť zdravotný 
stav v spoločnostiach, aby bolo 
obyvateľstvo zdravšie a menej náchylné 
na zdravotné hrozby, a posilniť vytvorenie 
európskej zdravotnej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií. Finančná podpora by sa však 
nemala poskytovať, ak projekt nie je 
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v súlade so strategickými 
a s hospodárskymi záujmami Únie, 
napríklad v prípade projektov, ktoré by 
zvýšili závislosť od zraniteľných alebo 
nediverzifikovaných dodávateľských 
reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, István 
Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií. Finančná podpora by sa však 
nemala poskytovať, ak projekt nie je 
v súlade s plnením európskej zelenej 
dohody, dosahovaním cieľov Únie 
v oblasti klímy a cieľov Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií.

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu, ktorí dodržiavajú 
zásadu „výrazne nenarušiť“ a ktorí by 
potrebovali dlhodobé investície alebo na 
ktorých sa vzťahuje mechanizmus 
preverovania priamych zahraničných 
investícií. Okrem toho by dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu mohli 
využívať najmä segment strategických 
európskych investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Je potrebné zabezpečiť viditeľnosť 
financovania Únie z Fondu InvestEU, 
a najmä segmentu strategických 
európskych investícií a jeho stanovených 
strategických priorít, prostredníctvom 
účinnej komunikácie, pričom sa poukáže 
na akcie a výsledky financované Úniou 
s cieľom primerane podporiť pridanú 
hodnotu programu InvestEU v Únii 
v rámci obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania investícií v prospech regiónov 
zapojených do spravodlivej transformácie 
v súlade s cieľmi stanovenými v ich 
plánoch spravodlivej transformácie a mal 
by byť v súlade s článkom 5 nariadenia 
(EÚ) .../... (nariadenie o FST).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov a iných 
zainteresovaných strán vrátane miestnych 
orgánov a občianskej spoločnosti spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky vrátane účtovania 
prírodného kapitálu a analýzy životného 
cyklu, s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť 
a funkčnosť až do zriadenia riadiacich 
orgánov; následne by sa zapojenie 
implementujúcich partnerov malo 
uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, ako aj ostatných 
zainteresovaných strán vrátane miestnych 
orgánov a občianskej spoločnosti, pokiaľ 
ide o investičné usmernenia, systém na 
sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy 
a životného prostredia, dokumenty 
týkajúce sa usmernení pre udržateľnosť, 
ako aj spoločné metodiky, s cieľom 
zabezpečiť inkluzívnosť a funkčnosť až do 
zriadenia riadiacich orgánov; následne by 
sa zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systém na sledovanie plnenia 
klimatických cieľov, dokumenty týkajúce 
sa usmernení pre udržateľnosť, ako aj 
spoločné metodiky, s cieľom zabezpečiť 
inkluzívnosť a funkčnosť až do zriadenia 
riadiacich orgánov; následne by sa 
zapojenie implementujúcich partnerov 
malo uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

(35) Komisia by sa mala snažiť získať 
názory iných potenciálnych 
implementujúcich partnerov spolu so 
skupinou EIB, pokiaľ ide o investičné 
usmernenia, systémy na sledovanie plnenia 
cieľov v oblasti klímy a biodiverzity, 
dokumenty týkajúce sa usmernení pre 
udržateľnosť, ako aj spoločné metodiky, 
s cieľom zabezpečiť inkluzívnosť 
a funkčnosť až do zriadenia riadiacich 
orgánov; následne by sa zapojenie 
implementujúcich partnerov malo 
uskutočňovať v rámci poradnej rady 
a riadiacej rady Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 
InvestEU, by mala nepriamo 
implementovať Komisia v súčinnosti 
s implementujúcimi partnermi s dosahom 
na finančných sprostredkovateľov a podľa 
okolností konečných prijímateľov. Výber 
implementujúcich partnerov by mal byť 
transparentný a neovplyvnený konfliktom 
záujmov. Komisia by mala uzavrieť 
dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje 

(40) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 
InvestEU, by mala nepriamo 
implementovať Komisia v súčinnosti 
s implementujúcimi partnermi s dosahom 
na finančných sprostredkovateľov a podľa 
okolností konečných prijímateľov. Výber 
implementujúcich partnerov by mal byť 
transparentný a neovplyvnený konfliktom 
záujmov. Komisia by mala uzavrieť 
dohodu o záruke, ktorou sa umožňuje 
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využiť záruku z Fondu InvestEU, s každým 
implementujúcim partnerom s cieľom 
podporiť jeho operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti fondu InvestEU a prispievajú 
k plneniu jeho cieľov. Riadenie rizík 
súvisiacich so zárukou EÚ by nemalo 
brániť priamemu prístupu 
implementujúcich partnerov k záruke. Keď 
sa záruka EÚ poskytne v rámci zložky 
v zodpovednosti EÚ implementujúcim 
partnerom, títo by mali byť plne 
zodpovední za celý investičný proces 
a náležitú starostlivosť súvisiacu 
s operáciami financovania alebo 
investičnými operáciami. Fond InvestEU 
by mal podporovať projekty, ktoré majú 
zvyčajne vyšší rizikový profil ako projekty 
bežne podporované implementujúcimi 
partnermi a ktoré by iné verejné či 
súkromné zdroje nemohli realizovať 
v období, počas ktorého by sa mohla 
využiť záruka EÚ, alebo by ich nemohli 
realizovať v rovnakom rozsahu bez 
podpory z Fondu InvestEU. Osobitné 
podmienky sa však môžu uplatňovať na 
kritérium doplnkovosti v súvislosti 
s operáciami financovania a investičnými 
operáciami v rámci segmentu 
strategických európskych investícií, ktorý 
vyplýva z jeho cieľa.

využiť záruku z Fondu InvestEU, s každým 
implementujúcim partnerom s cieľom 
podporiť jeho operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré spĺňajú kritériá 
oprávnenosti fondu InvestEU a prispievajú 
k plneniu jeho cieľov. Riadenie rizík 
súvisiacich so zárukou EÚ by nemalo 
brániť priamemu prístupu 
implementujúcich partnerov k záruke. Keď 
sa záruka EÚ poskytne v rámci zložky 
v zodpovednosti EÚ implementujúcim 
partnerom, títo by mali byť plne 
zodpovední za celý investičný proces 
a náležitú starostlivosť súvisiacu 
s operáciami financovania alebo 
investičnými operáciami. Fond InvestEU 
by mal podporovať projekty, ktoré majú 
zvyčajne vyšší rizikový profil ako projekty 
bežne podporované implementujúcimi 
partnermi a ktoré by iné verejné či 
súkromné zdroje nemohli realizovať 
v období, počas ktorého by sa mohla 
využiť záruka EÚ, alebo by ich nemohli 
realizovať v rovnakom rozsahu bez 
podpory z Fondu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 
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záruky EÚ, zabezpečujúc pritom politickú 
nezávislosť investičných rozhodnutí. Táto 
riadiaca štruktúra by mala pozostávať 
z poradnej rady, riadiacej rady a plne 
nezávislého investičného výboru. V rámci 
celkového zloženia riadiacej štruktúry by 
sa malo vynaložiť úsilie o dosiahnutie 
rodovej rovnováhy. Riadiaca štruktúra by 
nemala zasahovať do rozhodovania 
skupiny EIB alebo iných implementujúcich 
partnerov ani ho narúšať, ani by nemala 
nahrádzať ich príslušné riadiace orgány.

záruky EÚ. Táto riadiaca štruktúra by mala 
pozostávať z poradnej rady, riadiacej rady 
a plne nezávislého investičného výboru. 
Riadiaca štruktúra by nemala zasahovať do 
rozhodovania skupiny EIB alebo iných 
implementujúcich partnerov ani ho 
narúšať, ani by nemala nahrádzať ich 
príslušné riadiace orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Riadiaca rada zložená zo zástupcov 
Komisie, zástupcov implementujúcich 
partnerov a jedného experta bez 
hlasovacieho práva menovaného 
Európskym parlamentom by mala pre Fond 
InvestEU stanoviť strategické a operačné 
usmernenia.

(44) Riadiaca rada zložená zo zástupcov 
Komisie a členských štátov, zástupcov 
implementujúcich partnerov a jedného 
experta bez hlasovacieho práva 
menovaného Európskym parlamentom by 
mala pre Fond InvestEU stanoviť 
strategické a operačné usmernenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú 
operácie financovania a investičné 
operácie, ktoré predložili implementujúci 
partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi 

(45) Komisia by mala posúdiť, či sú 
operácie financovania a investičné 
operácie, ktoré predložili implementujúci 
partneri, zlučiteľné so všetkými právnymi 
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predpismi a politikami Únie. Rozhodnutia 
o operáciách financovania a investičných 
operáciách by mal v konečnom dôsledku 
prijímať implementujúci partner.

predpismi a politikami Únie, najmä so 
zásadou „výrazne nenarušiť“ stanovenou 
v nariadení (EÚ) 2020/852. Rozhodnutia 
o operáciách financovania a investičných 
operáciách by mal v konečnom dôsledku 
prijímať implementujúci partner.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Investičný výbor zložený 
z nezávislých expertov by mal prijímať 
konečné rozhodnutia o tom, či operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť 
využiť záruku EÚ, a v súvislosti 
s projektmi by tak mal poskytovať externú 
expertízu pri posudzovaní investícií. 
Investičný výbor by mal pôsobiť v rôznych 
zloženiach, aby boli pokryté rôzne oblasti 
politiky a hospodárske odvetvia.

(46) Investičný výbor zložený 
z nezávislých expertov by mal prijímať 
konečné rozhodnutia o tom, či operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
spĺňajú kritériá oprávnenosti, najmä 
zásadu „výrazne nenarušiť“, budú môcť 
využiť záruku EÚ, a v súvislosti 
s projektmi by tak mal poskytovať externú 
expertízu pri posudzovaní investícií. 
Investičný výbor by mal pôsobiť v rôznych 
zloženiach, aby boli pokryté rôzne oblasti 
politiky a hospodárske odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) Pri výbere implementujúcich 
partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 
zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 
schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 
a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 

(49) Pri výbere implementujúcich 
partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 
zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 
schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 
a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 
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zabezpečila primerané geografické 
pokrytie a diverzifikáciu, prilákala 
súkromných investorov a zaistila 
dostatočnú diverzifikáciu rizík i riešenia 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií. Vzhľadom na svoju úlohu podľa 
zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 
členských štátoch a na skúsenosti 
s existujúcimi finančnými nástrojmi a EFSI 
by skupina EIB mala zostať 
privilegovaným implementujúcim 
partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 
v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 
by doplnkovú škálu finančných produktov 
mali byť schopné ponúknuť národné 
podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 
skúsenosti a schopnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni by mohli byť 
prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu 
verejných finančných prostriedkov na 
celom území Únie, pričom takéto podporné 
banky alebo inštitúcie by taktiež mali byť 
schopné zabezpečiť spravodlivé 
geografické vyváženie projektov. Program 
InvestEU by sa mal vykonávať tak, aby sa 
podporovali rovnaké podmienky pre 
menšie a mladšie podporné banky 
a inštitúcie. Okrem toho by možnosť stať 
sa implementujúcimi partnermi mali mať 
aj iné medzinárodné finančné inštitúcie, 
a to najmä v prípade, keď ponúkajú 
komparatívnu výhodu, pokiaľ ide 
o špecifické odborné znalosti a skúsenosti 
v určitých členských štátoch, a ak má 
väčšina ich akcií vlastníkov z Únie. 
Implementujúcimi partnermi by mali mať 
možnosť stať sa aj ďalšie subjekty, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách.

zabezpečila primerané geografické 
pokrytie a diverzifikáciu, prilákala 
súkromných investorov a zaistila 
dostatočnú diverzifikáciu rizík i riešenia 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií. Vzhľadom na svoju úlohu podľa 
zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 
členských štátoch a na skúsenosti 
s existujúcimi finančnými nástrojmi a EFSI 
by skupina EIB mala zostať 
privilegovaným implementujúcim 
partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 
v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 
by doplnkovú škálu finančných produktov 
mali byť schopné ponúknuť národné 
podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 
skúsenosti a schopnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni by mohli byť 
prínosom z hľadiska maximalizácie vplyvu 
verejných finančných prostriedkov na 
celom území Únie, pričom takéto podporné 
banky alebo inštitúcie by taktiež mali byť 
schopné zabezpečiť spravodlivé 
geografické vyváženie projektov. Program 
InvestEU by sa mal vykonávať tak, aby sa 
podporovali rovnaké podmienky pre 
menšie a mladšie podporné banky 
a inštitúcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) Fond InvestEU by mal v prípade 
potreby umožniť bezproblémové 
a efektívne kombinovanie grantov alebo 
finančných nástrojov, alebo grantov aj 
finančných nástrojov, financovaných 
z rozpočtu Únie alebo z iných fondov, 
napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami (ETS) so 
zárukou EÚ vtedy, keď je to potrebné na 
čo najlepšie posilnenie investícií s cieľom 
riešiť konkrétne zlyhania trhu alebo 
suboptimálne investičné situácie.

(53) Fond InvestEU by mal v prípade 
potreby umožniť bezproblémové 
a efektívne kombinovanie grantov alebo 
finančných nástrojov, alebo grantov aj 
finančných nástrojov, financovaných 
z rozpočtu Únie alebo z iných fondov, 
napríklad z Fondu na inováciu systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami (ETS) so 
zárukou EÚ vtedy, keď je to potrebné na 
čo najlepšie posilnenie investícií s cieľom 
riešiť konkrétne zlyhania trhu alebo 
suboptimálne investičné situácie, ako je to 
v prípade investícií súvisiacich 
s biodiverzitou alebo blízkych prírode.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív, 
ktoré sú uskutočňované skupinou EIB 
alebo inými poradenskými partnermi, alebo 
sú uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 

(55) Poradenské centrum InvestEU by 
malo podporovať budovanie rozsiahlej 
databázy pripravovaných investičných 
projektov v každom segmente politiky 
prostredníctvom poradenských iniciatív 
a projektových inkubátorov na miestnej 
úrovni, ktoré spájajú inovátorov, 
predkladateľov projektov 
a poskytovateľov finančných prostriedkov 
a ktoré sú realizované skupinou EIB alebo 
inými poradenskými partnermi, alebo sú 
uskutočňované priamo Komisiou. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
podporovať geografickú diverzifikáciu 
s cieľom prispieť k cieľom Únie v oblasti 
klimatickej neutrality, európskej zelenej 
dohody, hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum InvestEU by malo 
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a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 
vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov.

venovať osobitnú pozornosť spájaniu 
malých projektov do väčších portfólií. 
Komisia, skupina EIB a ďalší poradenskí 
partneri by mali úzko spolupracovať 
s cieľom zabezpečiť efektívnosť, synergie 
a účinné geografické pokrytie podpory 
v celej Únii, a to pri zohľadnení odborných 
znalostí a kapacít miestnych 
implementujúcich partnerov, ako aj 
Európskeho centra investičného 
poradenstva zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/101734. Okrem toho by Poradenské 
centrum InvestEU malo poskytovať 
ústredné prístupové miesto pre pomoc pri 
vypracúvaní projektov, ktorá sa v rámci 
Poradenského centra InvestEU poskytuje 
verejným orgánom a predkladateľom 
projektov.

_________________ _________________
34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 
o Európskom fonde pre strategické 
investície, Európskom centre investičného 
poradenstva a Európskom portáli 
investičných projektov a o zmene nariadení 
(EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – 
Európsky fond pre strategické investície 
(Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(57) Aby poradné služby mali široký 
geografický dosah v celej Únii a aby sa 
úspešne mobilizovalo miestne povedomie 
o Fonde InvestEU, malo by sa všade tam, 
kde je to potrebné, zabezpečiť miestne 
zastúpenie poradenského centra InvestEU 

(57) Aby poradné služby mali široký 
geografický dosah v celej Únii a aby sa 
úspešne mobilizovalo miestne povedomie 
o Fonde InvestEU, malo by sa všade tam, 
kde je to potrebné, zabezpečiť miestne 
zastúpenie poradenského centra InvestEU 
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na účely poskytovania konkrétnej, 
proaktívnej a individualizovanej pomoci na 
mieste, zohľadňujúc pritom existujúce 
systémy podpory a prítomnosť miestnych 
partnerov. V záujme uľahčenia poradenskej 
podpory na miestnej úrovni a zabezpečenia 
efektívnosti, synergií a účinného 
geografického pokrytia podpory v celej 
Únii by Poradenské centrum InvestEU 
malo spolupracovať s národnými 
podpornými bankami alebo inštitúciami 
a malo by zároveň využívať ich odborné 
znalosti a čerpať z nich.

na účely poskytovania konkrétnej, 
proaktívnej a individualizovanej pomoci na 
mieste, zohľadňujúc pritom existujúce 
systémy podpory a prítomnosť miestnych 
partnerov. V záujme uľahčenia poradenskej 
podpory na miestnej úrovni a zabezpečenia 
efektívnosti, synergií a účinného 
geografického pokrytia podpory v celej 
Únii by Poradenské centrum InvestEU 
malo spolupracovať s národnými 
podpornými bankami alebo inštitúciami 
a malo by zároveň využívať ich odborné 
znalosti, čerpať z nich, vytvárať miestne 
a regionálne projektové inkubátory, ktoré 
budú spájať inovátorov, predkladateľov 
projektov a poskytovateľov finančných 
prostriedkov a pomáhať pri dosahovaní 
oprávnenosti projektov na financovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
a využívaní ich plného potenciálu. Cieľom 
poradenskej podpory je tiež vytvoriť 
podmienky na zvýšenie prípadného počtu 
oprávnených príjemcov vo vznikajúcich 
trhových segmentoch, a to najmä v situácii, 

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

vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) V záujme zviditeľnenia 
investičných projektov, ktoré hľadajú 
možnosti financovania, by sa mal vytvoriť 
Portál InvestEU, ktorý by predstavoval 
ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú 
databázu projektov, pričom by sa 
v zvýšenej miere sústreďoval na 
informovanie implementujúcich partnerov 
o pripravovaných investičných projektoch 
zlučiteľných s právom a politikami Únie.

(60) V záujme zviditeľnenia 
investičných projektov, ktoré hľadajú 
možnosti financovania, by sa mal vytvoriť 
Portál InvestEU, ktorý by predstavoval 
ľahko dostupnú a používateľsky ústretovú 
databázu projektov a verejný register 
údajov EÚ o udržateľnosti, pričom by sa 
v zvýšenej miere sústreďoval na 
informovanie implementujúcich partnerov 
o pripravovaných investičných projektoch 
zlučiteľných s právom a politikami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Christophe Hansen, 
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Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a v súlade s cieľmi segmentu 
strategických európskych investícií by 
mali podporovať dlhodobý rast, kvalitné 
pracovné miesta a konkurencieschopnosť. 
Takéto dodatočné zdroje by sa mali využiť 
tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu, EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva35 je potrebné 
Program InvestEU hodnotiť na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
osobitných požiadaviek na monitorovanie 
a zároveň predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Ak je to 
vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ 
hodnotenia účinkov Programu InvestEU 
v praxi.

(62) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva35 je potrebné 
Program InvestEU hodnotiť na základe 
informácií získaných prostredníctvom 
osobitných požiadaviek na monitorovanie 
a zároveň predchádzať nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali zahŕňať merateľné 
a porovnateľné ukazovatele udržateľnosti 
a preverovanie udržateľnosti ako základ 
hodnotenia účinkov Programu InvestEU 
v praxi a účinkov na životné prostredie.
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_________________ _________________
35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201336, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9537, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 38 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193939 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov 
vrátane vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste 
s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, 
ku korupcii alebo k akémukoľvek inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu 
finančné záujmy Únie. Európska 
prokuratúra môže v súlade s nariadením 
(EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať 
trestné činy poškodzujúce finančné 
záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/137140. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 

(66) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201336, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9537, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 38 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193939 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov 
vrátane vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
Konkrétne môže Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) vykonávať 
v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 
č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 administratívne vyšetrovania 
vrátane kontrol a inšpekcií na mieste 
s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, 
ku korupcii alebo k akémukoľvek inému 
protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu 
finančné záujmy Únie. V súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách 
má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré 
prijímajú finančné prostriedky Únie, 
v plnej miere spolupracovať pri ochrane 
finančných záujmov Únie.
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finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť nevyhnutné práva 
a prístup Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre, pokiaľ ide o tie 
členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 
posilnenej spolupráci podľa nariadenia 
(EÚ) 2017/1939, a Európskemu dvoru 
audítorov, ako aj zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa na 
implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili rovnocenné práva.

_________________ _________________
36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

37 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

37 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 
2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

38 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 
2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste, vykonávaných 
Komisiou s cieľom ochrany finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev pred 
spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 
292, 15.11.1996, s. 2).

38 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 
2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 
a inšpekciách na mieste, vykonávaných 
Komisiou s cieľom ochrany finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev pred 
spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 
292, 15.11.1996, s. 2).

39 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

39 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

40 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Prostredníctvom Programu 
InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu 
a suboptimálne investičné situácie týkajúce 
sa celej EÚ a konkrétnych členských štátov 
a malo by sa zabezpečiť celoúniové 
testovanie inovačných finančných 
produktov na trhu, ako aj systémy na ich 
šírenie, a to pokiaľ ide o riešenie nových 
alebo komplexných zlyhaní trhu. Je preto 
potrebné prijať opatrenia na úrovni Únie,

(70) Prostredníctvom Programu 
InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu 
a suboptimálne investičné situácie týkajúce 
sa celej EÚ a konkrétnych členských štátov 
a malo by sa zabezpečiť celoúniové 
testovanie inovačných finančných 
produktov na trhu, ako aj systémy na ich 
šírenie, a to pokiaľ ide o riešenie nových 
alebo komplexných zlyhaní trhu, najmä 
zlyhaní trhu s prírodným kapitálom. Je 
preto potrebné prijať opatrenia na úrovni 
Únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „dohoda o príspevku“ je právny 
nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia 
a jeden alebo viac členských štátov 
stanovujú podmienky záruky EÚ v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov, 
ako sa uvádza v článku 9;

(9) „dohoda o príspevku“ je právny 
nástroj, prostredníctvom ktorého Komisia 
a jeden alebo viac členských štátov 
stanovujú podmienky záruky EÚ v rámci 
zložky v zodpovednosti členských štátov 
a v rámci národného plánu 
transformácie, ktorým sa zabezpečuje, aby 
investície boli v súlade s cieľmi v oblasti 
klímy a inými environmentálnymi cieľmi 
a výrazne prispievali k ich plneniu 
v súlade s taxonómiou EÚ stanovenou v 
nariadení (EÚ) 2020/852 a so zásadou 
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„výrazne nenarušiť“, ako sa uvádza 
v článku 9;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „fondy v rámci zdieľaného 
riadenia“ sú fondy, ktorými sa zabezpečuje 
možnosť pridelenia časti uvedených 
fondov na tvorbu rezerv na rozpočtovú 
záruku v rámci zložky Fondu InvestEU 
v zodpovednosti členských štátov; 
konkrétne ide o Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky 
sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond, 
Európsky námorný a rybársky fond 
(ENRF), Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a [Fond na 
spravodlivú transformáciu (FST)]42;

(12) „fondy v rámci zdieľaného 
riadenia“ sú fondy, ktorými sa zabezpečuje 
možnosť pridelenia časti uvedených 
fondov na tvorbu rezerv na rozpočtovú 
záruku v rámci zložky Fondu InvestEU 
v zodpovednosti členských štátov; 
konkrétne ide o Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky 
sociálny fond plus (ESF+), Kohézny fond, 
Európsky námorný a rybársky fond 
(ENRF), Európsky poľnohospodársky fond 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) a [Fond na 
spravodlivú transformáciu (FST)]42 pri 
súčasnom dodržiavaní taxonómie EÚ 
stanovenej v nariadení (EÚ) 2020/852 
a zásady „výrazne nenarušiť“;

_________________ _________________
42 COM(2020) 22 final. 42 COM(2020) 22 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „investičné usmernenia“ sú 
usmernenia stanovené delegovaným aktom 

(21) „investičné usmernenia“ sú 
usmernenia stanovené delegovaným aktom 
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uvedeným v článku 7 ods. 7; uvedeným v článku 7 ods. 7, v ktorých sa 
stanovuje, ako zabezpečiť súlad s cieľmi 
v oblasti klímy a inými 
environmentálnymi cieľmi a významne 
prispieť k ich plneniu v súlade 
s taxonómiou EÚ stanovenou v nariadení 
(EÚ) 2020/852 a zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) zásada „výrazne nenarušiť“ 
znamená, že opatrenie významným 
spôsobom nenaruší dosahovanie 
environmentálnych cieľov vymedzených 
v článku 17 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/8521a.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 28 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) „ciele Únie v oblasti klímy 
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a životného prostredia“ sú ciele Únie 
v oblasti klímy stanovené v nariadení 
(EÚ) 2020/... [európsky klimatický 
predpis] a environmentálne ciele Únie 
stanovené v najnovšom dostupnom 
environmentálnom akčnom programe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie, k zachovaniu jeho 
ekosystémov a k vytváraniu kvalitných 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho rozmeru, ktoré 
prispievajú k vytváraniu kvalitných 
pracovných miest;
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a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k udržateľnému rozvoju 
a vytváraniu kvalitných pracovných miest 
v Únii, najmä k dosiahnutiu cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia, 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jeho 
environmentálneho a klimatického 
rozmeru, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov udržateľného rozvoja a cieľov 
Parížskej dohody o zmene klímy 
a k vytváraniu kvalitných pracovných 
miest;

b) k rastu a zamestnanosti 
v hospodárstve Únie, udržateľnosti 
hospodárstva Únie a jej environmentálnym 
a klimatickým cieľom, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov európskej zelenej 
dohody, klimatickej neutrality, cieľov 
udržateľného rozvoja a cieľov Parížskej 
dohody o zmene klímy a k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a k jeho 
transformácii na klimaticky neutrálne, 
environmentálne udržateľné obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje 
najneskôr do roku 2040, k presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov 
s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj 
v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, presadzovaniu 
a posilňovaniu jeho strategických 
hodnotových reťazcov a k udržiavaniu 
a posilňovaniu činností strategického 
významu pre Úniu v súvislosti s kritickou 
infraštruktúrou, transformačnými 
technológiami, prevratnými inováciami 
a vstupmi pre podniky a spotrebiteľov pri 
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súčasnej podpore udržateľnej 
transformácie v súlade s taxonómiou EÚ 
stanovenou v nariadení (EÚ) 2020/852 
a na základe časovo ohraničených 
a vedecky podložených cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie súvisiace 
s výskumom, inováciami a digitalizáciou 
vrátane podpory rozširovania inovačných 
spoločností a uvádzania technológií na trh 
v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 
písm. b);

b) podporovať operácie financovania 
a investičné operácie v súlade 
s taxonómiou EÚ stanovenou v nariadení 
(EÚ) 2020/852 a zásadou „výrazne 
nenarušiť“, napríklad v súvislosti 
s výskumom, inováciami a digitalizáciou 
vrátane podpory rozširovania inovačných 
spoločností a uvádzania technológií na trh 
v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 
písm. b);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) cieľmi politiky a musia spĺňať 
kritériá oprávnenosti stanovené 
v pravidlách programu Únie, v rámci 
ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory;

a) cieľmi politiky a zásadou „výrazne 
nenarušiť“ a musia spĺňať kritériá 
oprávnenosti stanovené v pravidlách 
programu Únie, v rámci ktorého sa 
rozhoduje o poskytnutí podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy a investícií 
uľahčujúcich prechod na iný druh 
dopravy, do bezpečnosti cestnej premávky 
– a to aj v súlade s cieľom Únie eliminovať 
do roku 2050 smrteľné dopravné nehody 
a vážne zranenia, obnovy, údržby 
a rozširovania železničnej infraštruktúry, 
energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030 a s ohľadom na dosahovanie cieľov 
Únie v oblasti klímy stanovených 
v nariadení (EÚ) 2020/… [európsky 
klimatický predpis], projektov 
rekonštrukcie budov zameraných na úspory 
energie a integrácie budov do prepojených 
energetických, skladovacích, digitálnych 
a dopravných systémov, zlepšenia úrovní 
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vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti 
a digitálneho prístupu, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, dodávok 
a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, 
vôd vrátane vnútrozemských vodných 
ciest, nakladania s odpadom v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a obehovým hospodárstvom, prírodného 
prostredia a inej environmentálnej 
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 
udržateľného cestovného ruchu, zariadení 
a vybavenia, mobilných aktív a do 
zavádzania inovačných technológií, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti 
a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti a sú v súlade s cieľmi 
uvedenými v európskej zelenej dohode1a;

_________________
1a Oznámenie o európskej zelenej dohode, 
COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energie 
z obnoviteľných zdrojov, energetickej 
efektívnosti v súlade s rámcom v oblasti 
energetiky do roku 2030 a cieľmi Únie 
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2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

v oblasti klimatickej neutrality, na základe 
časovo ohraničených a vedecky 
podložených cieľových hodnôt, projektov 
rekonštrukcie budov zameraných na úspory 
energie a integrácie budov do prepojených 
energetických, skladovacích, digitálnych 
a dopravných systémov, zlepšenia úrovní 
prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti 
a digitálneho prístupu, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, dodávok 
a spracovania surovín, vesmíru, oceánov, 
vôd vrátane vnútrozemských vodných 
ciest, nakladania s odpadom v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva 
a obehovým hospodárstvom, prírodného 
prostredia a inej environmentálnej 
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 
cestovného ruchu, zariadení a vybavenia, 
mobilných aktív a do zavádzania 
inovačných technológií, ktoré prispievajú 
k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti 
a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
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energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií 
vrátane premosťovacích technológií, ktoré 
prispievajú k plneniu cieľov Únie v oblasti 
environmentálnej odolnosti, odolnosti voči 
zmene klímy alebo sociálnej udržateľnosti 
a ktoré spĺňajú normy Únie v oblasti 
environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
energie z obnoviteľných zdrojov, 

a) segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry, ktorý zahŕňa 
udržateľné investície do oblastí dopravy 
vrátane multimodálnej dopravy, 
bezpečnosti cestnej premávky – a to aj 
v súlade s cieľom Únie eliminovať do roku 
2050 smrteľné dopravné nehody a vážne 
zranenia, obnovy a údržby železničnej 
a cestnej infraštruktúry, energetiky, najmä 
jadrovej energie, energie z obnoviteľných 
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energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade 
s rámcom v oblasti energetiky do roku 
2030, projektov rekonštrukcie budov 
zameraných na úspory energie a integrácie 
budov do prepojených energetických, 
skladovacích, digitálnych a dopravných 
systémov, zlepšenia úrovní prepojenosti, 
digitálnej pripojiteľnosti a digitálneho 
prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 
oceánov, vôd vrátane vnútrozemských 
vodných ciest, nakladania s odpadom 
v súlade s hierarchiou odpadového 
hospodárstva a obehovým hospodárstvom, 
prírodného prostredia a inej 
environmentálnej infraštruktúry, 
kultúrneho dedičstva, cestovného ruchu, 
zariadení a vybavenia, mobilných aktív 
a do zavádzania inovačných technológií, 
ktoré prispievajú k plneniu cieľov Únie 
v oblasti environmentálnej odolnosti, 
odolnosti voči zmene klímy alebo sociálnej 
udržateľnosti a ktoré spĺňajú normy Únie 
v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
sociálnu infraštruktúru vrátane 
zdravotníckej a vzdelávacej infraštruktúry 
a sociálneho bývania a ubytovní pre 
študentov, sociálne inovácie, zdravotnú 

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov a sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu 
zručností, vzdelávania, odbornej prípravy 
a súvisiacich služieb, sociálnu 
infraštruktúru vrátane zdravotníckej 
a vzdelávacej infraštruktúry a sociálneho 
bývania a ubytovní pre študentov, sociálne 
inovácie, zdravotnú a dlhodobú 
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a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

starostlivosť, začlenenie a prístupnosť, 
kultúrne a tvorivé činnosti so sociálnym 
cieľom a integráciu zraniteľných osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na prechod 
na udržateľné a klimaticky neutrálne 
európske hospodárstvo a jeho digitálnu 
transformáciu a zvýšenú odolnosť pri 
dodržiavaní zásady „výrazne nenarušiť“ 
a taxonómie EÚ stanovenej v nariadení 
(EÚ) 2020/852 v jednej z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Lídia Pereira, Agnès Evren, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 

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

zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v jednom alebo vo viacerých členských 
štátoch, ktorí pôsobia v Únii a ktorých 
činnosti majú strategický význam pre 
Úniu, najmä so zreteľom na zelenú 
a digitálnu transformáciu a zvýšenú 
odolnosť pri súčasnom zvyšovaní 
konkurencieschopnosti hospodárstiev 
členských štátov vrátane potreby obnoviť 
výrobnú kapacitu členských štátov 
a podporovať podnikanie a vytváranie 
pracovných miest v jednej z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) segment strategickej európskej 
investičnej politiky, ktorý zahŕňa 
strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte a ktorí pôsobia v Únii, 
ktorí neboli zapojení do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam 
alebo daňových únikov ani neboli za 
takéto činy vyšetrovaní či trestne stíhaní 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na 
dosahovanie cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a posilnenie 
odolnosti európskej spoločnosti 
a hospodárstva v jednej z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
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Martin Hojsík

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na ciele Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia, 
predovšetkým cieľ klimatickej neutrality 
do roku 2050 a ciele stanovené podľa 
nariadenia XXXX/XX (európsky 
klimatický predpis), digitálnu 
transformáciu a zvýšenú odolnosť v jednej 
z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok, 
zdravotníckych potrieb a očkovacích látok, 
posilňovanie odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych 
systémov v rámci prípravy kapacít reakcie 
na budúcu krízu vrátane vykonávania 
záťažových testov vnútroštátnych 
a regionálnych systémov zdravotnej 
starostlivosti a posilňovanie systému 
civilnej ochrany;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov pri súčasnej podpore udržateľnej 
a etickej výroby, obstarávania, riadenia 
a nevýhradného udeľovania licencií na 
produkty dôležité v krízovej situácii, čím 
sa zabezpečí ich cenová dostupnosť 
komplementárne s inými nástrojmi Únie, 
zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych 
potrieb a ochranných prostriedkov, 
posilňovanie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-
Oesterlé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

i) poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liečiv, liekov, očkovacích látok, účinných 
látok liekov, farmaceutických surovín, 
zdravotníckych pomôcok, diagnostických 
nástrojov a zdravotníckych potrieb, 
posilňovanie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany;

Or. en



AM\1211964SK.docx 101/131 PE655.961v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 116
Alexandr Vondra

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) udržateľná kritická infraštruktúra 
potrebná na prechod na dekarbonizované, 
obehové a environmentálne udržateľné 
európske hospodárstvo a spoločnosť 
v súlade 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 
klimatický predpis)];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane zelenej 
infraštruktúry a prvkov označených za 
kritické v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov, dopravy, životného prostredia, 
prepojenosti ekosystémov, mestskej 
mikroklímy, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnosti 
potravín, bezpečnej digitálnej 
komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
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rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Christophe Hansen, Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, vody, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 

ii) kritická infraštruktúra, či už fyzická 
alebo virtuálna, vrátane prvkov 
infraštruktúry označených za kritické 
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v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie, 5G, internetu vecí, 
platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, obrany, komunikácií, 
médií, vzdelávania a odbornej prípravy, 
volebnej infraštruktúry a citlivých 
zariadení, ako aj pozemkov a nehnuteľností 
rozhodujúcich pre využívanie takejto 
kritickej infraštruktúry;

v oblasti energetiky, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, bezpečnej 
digitálnej komunikácie a sietí, internetu 
vecí, platforiem internetových služieb, 
bezpečného cloud computingu, 
spracovania alebo uchovávania údajov, 
platieb a finančnej infraštruktúry, letectva 
a kozmonautiky, komunikácií, médií, 
vzdelávania a odbornej prípravy, volebnej 
infraštruktúry a citlivých zariadení, ako aj 
pozemkov a nehnuteľností rozhodujúcich 
pre využívanie takejto kritickej 
infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) poskytovanie tovaru a služieb 
nevyhnutných pre prevádzku a údržbu 
kritickej infraštruktúry podľa bodu ii);

iii) poskytovanie tovaru a služieb 
nevyhnutných pre prevádzku a údržbu 
kritickej infraštruktúry podľa bodu ii) 
vrátane ekosystémových služieb 
prostredníctvom zachovania a obnovy 
suchozemských, sladkovodných 
a morských ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 

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

spoločenským prínosom, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a pre udržateľnú 
transformáciu jej priemyselnej základne 
vrátane

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sirpa Pietikäinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) inovácií, ktoré podporia, umožnia 
a urýchlia ekologický prechod na 
klimaticky neutrálne, obehové 
a udržateľné hospodárstvo v súlade 
s taxonómiou EÚ stanovenou v nariadení 
(EÚ) 2020/852 a zásadou „výrazne 
nenarušiť“, meraný vedecky podloženými 
a časovo ohraničenými cieľmi,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Andreas Glück

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, technológií záporných emisií 
vrátane zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, vrátane ich pokračujúcej 
inovácie smerom k nahrádzaniu 
nebezpečných látok a vysoko hodnotnej 
recyklácii súčiastok a materiálov na konci 
životnosti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Sirpa Pietikäinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
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Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
využívania čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel a budovy vrátane investícií do 
úspor energie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Ville Niinistö

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) technológií obehového 
hospodárstva vrátane inovačných 
technológií na zlepšenie využívania 
odpadu na získavanie materiálov s cieľom 
optimalizovať biohospodárstvo a znížiť 
tlak na biosféru a jej potenciál 
sekvestrácie uhlíka,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) transformácie 
poľnohospodárskych systémov s cieľom 
adaptovať sa na zmenu klímy a zastaviť 
stratu biodiverzity, zvýšiť odolnosť, 
efektívnosť využívania pôdy a využívanie 
regulačných a podporných 
ekosystémových služieb, zabrániť 
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rozširovaniu púští a znížiť potrebu 
vonkajších vstupov vrátane krmív, 
pesticídov, hnojív a antimikrobiálnych 
látok,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) biomedicíny, nanotechnológií, 
liekov a progresívnych materiálov;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Jessica Polfjärd, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, 
Michal Wiezik, Radan Kanev, Inese Vaidere, Nathalie Colin-Oesterlé

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) biomedicíny, nanotechnológií, 
liekov a progresívnych materiálov;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 –písmeno e – bod v
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) výrobné zariadenia na masovú 
výrobu komponentov a prístrojov 
informačných a komunikačných 
technológií v EÚ;

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 
podniky alebo spotrebiteľov v EÚ vrátane 
energií, surovín alebo potravinovej 
bezpečnosti so zreteľom na efektívne 
využívanie zdrojov, náležitú starostlivosť 
v oblasti životného prostredia a ľudských 
práv, obehovosť v strategických 
hodnotových reťazcoch a na nový vývoj 
a revízie právnych predpisov v oblasti 
práva na opravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 

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

podniky alebo spotrebiteľov v EÚ vrátane 
energií a surovín, pokiaľ sa na ne už 
nevzťahujú legislatívne požiadavky, alebo 
potravinovej bezpečnosti so zreteľom na 
potrebu nižšieho a efektívnejšieho 
využívania zdrojov a obehovosti 
v strategických hodnotových reťazcoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Ville Niinistö

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) kritické technológie a vstupy pre 
bezpečnosť Únie a jej členských štátov, 
ako sú odvetvia obrany a vesmíru 
a kybernetická bezpečnosť, a položky 
s dvojakým použitím v zmysle vymedzenia 
v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 

vii) kritické technológie a vstupy pre 
bezpečnosť Únie a jej členských štátov, 
ako sú odvetvie vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009.
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428/2009.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri investíciách do kozmického priestoru, 
obrany a kybernetickej bezpečnosti a pri 
osobitných typoch projektov so 
skutočnými a priamymi bezpečnostnými 
dôsledkami v kritických odvetviach navyše 
tretia krajina ani subjekty z tretích krajín 
nesmú kontrolovať konečných 
prijímateľov, ktorí musia disponovať 
výkonným riadením v Únii s cieľom 
chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov.

Pri investíciách do kozmického priestoru, 
obrany a kybernetickej bezpečnosti a pri 
osobitných typoch projektov so 
skutočnými a priamymi bezpečnostnými 
dôsledkami v kritických odvetviach navyše 
tretia krajina ani subjekty z tretích krajín 
nesmú kontrolovať konečných 
prijímateľov, ktorí musia disponovať 
výkonným riadením v Únii s cieľom 
chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov. Finančná podpora sa neposkytuje, 
ak projekt nie je v súlade so strategickými 
a s hospodárskymi záujmami Únie, 
napríklad v prípade projektov, ktoré by 
zvýšili závislosť od zraniteľných alebo 
nediverzifikovaných dodávateľských 
reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, César Luena, Javi López, Sara 
Cerdas, István Ujhelyi, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Tudor Ciuhodaru

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup k financovaniu sprístupnenému 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
strategických európskych investícií je 
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podmienený schválením a preukázaním 
záväzku členských štátov voči cieľu Únie 
v oblasti klimatickej neutrality a cieľu 
jednotlivých členských štátov dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050, ako aj prijatím dlhodobej stratégie 
uvedenej v článku 15 nariadenia (EÚ) 
2018/1999.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Pascal Canfin, Frédérique Ries, Irena Joveva, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Činnosti nie sú oprávnené na podporu 
podľa tohto nariadenia, ak:

a) sú v rozpore s plnením cieľov Parížskej 
dohody a európskej zelenej dohody 
v oblasti klímy a životného prostredia, 
najmä cieľa klimatickej neutrality do 
roku 2050 a cieľov stanovených podľa 
nariadenia XXXX/XX (európsky 
klimatický predpis);
b) nie sú v súlade so zásadou „výrazne 
nenarušiť“ stanovenou v nariadení 
2020/852.
Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
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týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanovuje všetky potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Riadiaca rada v úzkej spolupráci 
s poradnou radou stanovuje všetky 
potrebné požiadavky týkajúce sa kontroly 
a výkonného riadenia konečných 
prijímateľov v iných oblastiach v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií, ako aj požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
v rámci daného segmentu vzhľadom na 
akýkoľvek uplatniteľný verejný poriadok 
alebo bezpečnostné aspekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď operácia financovania alebo 
investičná operácia navrhnutá 
investičnému výboru uvedenému v článku 
23 patrí do viac než jedného segmentu 
politiky, priradí sa do toho segmentu 
politiky, do ktorého patrí jej hlavný cieľ 
alebo hlavný cieľ väčšiny jej čiastkových 
projektov, pokiaľ sa v investičných 

2. Keď operácia financovania alebo 
investičná operácia navrhnutá 
investičnému výboru uvedenému v článku 
23 patrí do viac než jedného segmentu 
politiky, preskúma sa podľa kritérií 
taxonómie EÚ v oblasti preskúmania, 
ktoré sú stanovené nariadením (EÚ) 
2020/852, a najmä z hľadiska súladu so 
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usmerneniach nestanovuje inak. zásadou „výrazne nenarušiť“. Priradí sa 
do toho segmentu politiky, do ktorého patrí 
jej hlavný cieľ alebo hlavný cieľ väčšiny 
jej čiastkových projektov, pokiaľ sa 
v investičných usmerneniach nestanovuje 
inak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Operácie financovania 
a investičné operácie sa preverujú 
skúškou súladu so zásadou „výrazne 
nenarušiť“, ako sa uvádza v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
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primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré sú 
v súlade s cieľmi v oblasti klímy, vrátane 
výroby jadrovej energie a projektov 
s významnými nízkouhlíkovými 
premosťovacími technológiami, ako je 
zemný plyn alebo zachytávanie 
a ukladanie oxidu uhličitého, sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
predchádzania škodlivým vplyvom na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy a ktoré 
nespĺňajú kritériá stanovené v taxonómii 
EÚ stanovenej v nariadení (EÚ) 
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dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

2020/852, nie sú oprávnené na podporu na 
základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu na základe tohto 
nariadenia. Ak implementujúci partner 
dospeje k záveru, že preverovanie 
udržateľnosti sa nemusí vykonať, poskytne 
investičnému výboru odôvodnenie.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie sa preverujú s cieľom určiť, či 
majú environmentálny, klimatický alebo 
sociálny vplyv. Ak uvedené operácie 
takýto vplyv majú, musia sa v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov na 
klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 
a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej udržateľnosti. 
Predkladatelia projektov, ktorí žiadajú 
o financovanie, poskytujú na tento účel 
primerané informácie na základe 
usmernenia uvedeného v odseku 4. 
Z preverovania sú vyňaté projekty, ktoré 
nedosahujú určitý rozsah určený 
v usmerneniach. Projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, nie sú oprávnené 
na podporu na základe tohto nariadenia. Ak 
implementujúci partner dospeje k záveru, 
že preverovanie udržateľnosti sa nemusí 
vykonať, poskytne investičnému výboru 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
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Lídia Pereira, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, 
Radan Kanev, Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie umožňujú:

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie vrátane nariadenia (EÚ) 
2020/852 umožňujú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie umožňujú:

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti v súlade s nariadením 
(EÚ) 2020/852 a cieľmi a normami Únie 
v oblasti klímy, životného prostredia 
a sociálnej oblasti, ktoré umožňujú:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s environmentálnymi a sociálnymi cieľmi 
a normami Únie umožňujú:

4. Komisia vypracuje usmernenia 
o udržateľnosti, ktoré v súlade 
s klimatickými, environmentálnymi 
a sociálnymi cieľmi a normami Únie 
umožňujú:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno –a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

–a) podporovať partnerov a príjemcov 
v súvislosti s tým, ako možno dosahovať 
a vykonávať ciele taxonómie EÚ 
a dodržiavať zásadu „výrazne 
nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov a pozitívne účinky 
opatrení zmierňovania zmeny klímy do 
analýzy nákladov a prínosov;

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 
odolnosť proti prípadným nepriaznivým 
vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 
posudzovania zraniteľnosti voči zmene 
klímy a posudzovania rizík, a to aj 
prostredníctvom relevantných adaptačných 
opatrení, a pokiaľ ide o zmierňovanie, 
začleniť náklady vyplývajúce z emisií 
skleníkových plynov s uplatnením 
transformačnej ceny uhlíka a pozitívne 
účinky opatrení zmierňovania zmeny klímy 
do analýzy nákladov a prínosov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Ville Niinistö
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zohľadniť celkový vplyv projektov 
z hľadiska hlavných zložiek prírodného 
kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme 
a biodiverzity;

b) minimalizovať vplyv projektov 
z hľadiska hlavných zložiek prírodného 
kapitálu týkajúcich sa vzduchu, vody, zeme 
a biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) posudzovať projekty podľa ich 
prínosu k plneniu cieľov Únie v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030 
a k plneniu cieľa dosiahnuť v Únii 
najneskôr do roku 2040 nulovú bilanciu 
emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 
začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví 
ovplyvnených štrukturálnymi výzvami, ako 
je napríklad potreba dekarbonizácie 
hospodárstva;

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 
začlenenie určitých oblastí alebo populácií 
a hospodársky rozvoj oblastí a odvetví, ako 
sú regióny závislé od uhlia, ovplyvnených 
štrukturálnymi výzvami, ako je napríklad 
potreba dekarbonizácie hospodárstva;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, 
sociálne začlenenie určitých oblastí alebo 
populácií a hospodársky rozvoj oblastí 
a odvetví ovplyvnených štrukturálnymi 
výzvami, ako je napríklad potreba 
dekarbonizácie hospodárstva;

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
na sociálne začlenenie určitých oblastí 
alebo populácií a hospodársky rozvoj 
oblastí a odvetví ovplyvnených 
štrukturálnymi výzvami, ako je napríklad 
proces dekarbonizácie hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klimatickej neutrality a iných 
environmentálnych cieľov v rámci 
taxonómie EÚ stanovenej v nariadení 
(EÚ) 2020/852 a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov v oblasti 
klímy;

d) identifikovať projekty, ktoré nie sú 
zlučiteľné s dosahovaním cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) posudzovať projekty s ohľadom na 
ich prínos k prechodu ku klimatickej 
neutralite na základe vedecky 
podložených a časovo ohraničených 
cieľov vrátane cieľov v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Komisia sa spolu s implementujúcimi 
partnermi usiluje o to, aby časť záruky 
EÚ použitej pre segment politiky týkajúci 
sa udržateľných investícií bola rozdelená 
tak, aby sa dosiahla rovnováha medzi 
rôznymi oblasťami uvedenými v odseku 1 
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písm. a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 80 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry a aspoň 65 % 
investícií v rámci segmentu politiky 
týkajúceho sa strategických európskych 
investícií prispievalo k plneniu cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia. 
Najmenej 30 % investícií v rámci 
segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry musí 
prispievať k splneniu cieľov stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2030. Do 
príspevku k týmto výdavkovým cieľom sa 
započítavajú len projekty, ktoré spĺňajú 
príslušné technické kritériá preskúmania 
vypracované podľa nariadenia (EÚ) 
2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. vypúšťa sa
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udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby 100 % investícií v rámci 
segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry a aspoň 60 % 
investícií v rámci segmentu politiky 
týkajúceho sa strategických európskych 
investícií prispievalo k plneniu cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia 
a bolo v súlade s taxonómiou EÚ 
stanovenou v nariadení (EÚ) 2020/852 
a so zásadou „výrazne nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Ville Niinistö

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Pri operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií v odvetviach obrany 
a vesmíru a v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti sa v investičných 
usmerneniach môžu stanoviť obmedzenia, 
pokiaľ ide o prevod a udelenie licencie na 
práva duševného vlastníctva v súvislosti 

8. Pri operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií v odvetví vesmíru 
a v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa 
v investičných usmerneniach môžu 
stanoviť obmedzenia, pokiaľ ide o prevod 
a udelenie licencie na práva duševného 
vlastníctva v súvislosti s kritickými 



AM\1211964SK.docx 127/131 PE655.961v01-00

SK

s kritickými technológiami 
a technológiami, ktoré majú zásadný 
význam pre zaistenie bezpečnosti Únie 
a jej členských štátov.

technológiami a technológiami, ktoré majú 
zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti 
Únie a jej členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) sú v súlade s taxonómiou EÚ 
stanovenou v nariadení (EÚ) 2020/852 
a zásadou „výrazne nenarušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispievajú k plneniu cieľov politík 
Únie a ktoré patria do rozsahu oblastí, 
v ktorých operácie financovania 
a investičné operácie možno realizovať 
v rámci príslušného segmentu politiky 
v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

b) prispievajú k plneniu politických 
cieľov európskej zelenej dohody a ktoré 
patria do rozsahu oblastí, v ktorých 
operácie financovania a investičné operácie 
možno realizovať v rámci príslušného 
segmentu politiky v súlade s prílohou II 
k tomuto nariadeniu;

Or. en

Odôvodnenie

Zelená dohoda je nová stratégia rastu Únie a uvádza sa v nej významný počet iniciatív 
a legislatívnych návrhov, ku ktorým nie sú priradené žiadne rozpočtové prostriedky. Toto 
znenie vymedzuje dostatočne široký, ale zároveň jasnejší a cielenejší rozsah.
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Pozmeňujúci návrh 172
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii a riadiacej rade zriadenej 
v súlade s článkom 20 radí poradná rada.

1. Komisii a riadiacej rade zriadenej 
v súlade s článkom 20 radí poradná rada, 
ktorej podávajú správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Poradná rada sa usiluje o vyvážené 
zastúpenie mužov a žien a pozostáva z:

2. Poradná rada pozostáva z:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Najmenej dvakrát ročne sa 
v samostatnom formáte organizujú aj 
zasadnutia zástupcov členských štátov, 
ktorým predsedá Komisia.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zástupcovia členských štátov by nemali byť súčasťou výboru okrem zástupcov operačných 
partnerov.

Pozmeňujúci návrh 175
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Poradná rada a zástupcovia 
členských štátov na zasadnutiach 
uvedených v odseku 6 môžu vydávať 
riadiacej rade na zváženie odporúčania 
týkajúce sa implementácie a fungovania 
Programu InvestEU.

7. Poradná rada môže vydávať 
riadiacej rade na zváženie odporúčania 
týkajúce sa implementácie a fungovania 
Programu InvestEU.

Or. en

Odôvodnenie

Zástupcovia členských štátov by nemali byť súčasťou výboru okrem zástupcov operačných 
partnerov.

Pozmeňujúci návrh 176
Catherine Griset, Aurelia Beigneux, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia stanovuje prevádzkové pravidlá 
a postupy pre poradnú radu a riadi 
sekretariát poradnej rady. Poradnej rade sa 
poskytujú všetky relevantné dokumenty 
a informácie, aby mohla vykonávať svoje 
úlohy.

Komisia v spolupráci s členskými štátmi 
stanovuje prevádzkové pravidlá a postupy 
pre poradnú radu a riadi sekretariát 
poradnej rady. Poradnej rade sa poskytujú 
všetky relevantné dokumenty a informácie, 
aby mohla vykonávať svoje úlohy.

Or. en



PE655.961v01-00 130/131 AM\1211964SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 177
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) opis navrhovanej operácie 
financovania a investičnej operácie;

a) opis navrhovanej operácie 
financovania a investičných operácií a ich 
súladu s taxonómiou EÚ stanovenou v 
nariadení (EÚ) 2020/852 a so zásadou 
„výrazne nerušiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spôsob, akým navrhovaná operácia 
prispieva k cieľom politiky EÚ;

b) spôsob, akým navrhovaná operácia 
prispieva k cieľom politiky EÚ, najmä 
k prechodu na klimatickú neutralitu na 
základe vedecky podložených a časovo 
ohraničených cieľov a k plneniu 
európskej zelenej dohody a iných cieľov 
v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) spôsob, akým navrhovaná operácia 
prispieva k cieľom politiky EÚ;

b) spôsob, akým navrhovaná operácia 
prispieva k cieľom európskej zelenej 
dohody;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Michal Wiezik

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) opis zlyhania trhu alebo 
suboptimálnej investičnej situácie;

d) opis zlyhania trhu;

Or. en

Odôvodnenie

Napríklad investície súvisiace s biodiverzitou alebo ekosystémom sú charakterizované 
zlyhaním trhu aj suboptimálnymi investičnými situáciami a sú výrazne ovplyvnené oboma. 
Malo by to byť možné zohľadniť v hodnotiacej tabuľke a premietnuť do dvoch skóre namiesto 
jedného, ako bolo uvedené v návrhu Komisie.


