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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre rozpočet a Výboru pre 
hospodárske a menové veci ako gestorským výborom tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 
bez ústupkov z hľadiska cieľov rodovej 
rovnosti. 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.

 

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4 a) Program InvestEU by mal v súlade 
s článkom 8 ZFEÚ, ktorý obsahuje 
záväzok odstrániť nerovnosť a 
presadzovať vo všetkých opatreniach 
zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi, 
prispievať k plneniu politík Únie v oblasti 
rodovej rovnosti a k presadzovaniu a 
posilňovaniu postavenia žien. Najmä 
vzhľadom na intenzitu hospodárskeho 
otrasu po pandémii COVID-19, ktorý by 
podľa predpokladov mal mať 
neprimeraný vplyv na ženy, a to aj v 
dôsledku straty pracovných príležitostí a 
záťaže v podobe neplatenej starostlivosti, 
by Program InvestEU mal uplatňovať 
zásady hľadiska rodovej rovnosti a rodovo 
citlivého rozpočtovania v nadväznosti na 
stratégiu rodovej rovnosti na roky 2020 – 
2025 z 5. marca 2020. Tieto výdavky by sa 
mali primerane monitorovať na základe 
zásad uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti prostredníctvom ukazovateľov a 
zhromažďovania údajov rozčlenených 
podľa pohlavia s cieľom presne posúdiť 
vplyv programu na rodovú rovnosť v 
rámci monitorovania, podávania správ a 
hodnotenia.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva. Projekty 
financované z Fondu InvestEU by mali 
spĺňať environmentálne a sociálne normy 
Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv. Intervencie 
prostredníctvom Fondu InvestEU by mali 
dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 
prostredníctvom grantov.

(7) S cieľom podporiť udržateľný 
a inkluzívny rast, investície 
a zamestnanosť, a tým prispieť k zlepšeniu 
životných podmienok, spravodlivejšiemu 
rozdeleniu príjmov a väčšej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v Únii by 
mal Fond InvestEU podporovať investície 
do hmotných a nehmotných aktív, ako aj 
do kultúrneho dedičstva a rodovej 
rovnosti. Podľa štúdie inštitútu EIGE z 
roku 2017 môžu zlepšenia v oblasti 
rodovej rovnosti do roku 2050 vytvoriť až 
10,5 milióna ďalších pracovných 
príležitostí a miera zamestnanosti v EÚ 
môže dosiahnuť takmer 80 %. Preto 
projekty financované z Fondu InvestEU by 
mali spĺňať environmentálne a sociálne 
normy Únie vrátane noriem týkajúcich sa 
pracovných práv a posilňovať rodovú 
rovnosť. Intervencie prostredníctvom 
Fondu InvestEU by mali dopĺňať podporu 
Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom 
grantov.

Pozmeňujúci návrh 4

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 

(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 
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o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja.

o zriadení rámca pre uľahčenie 
udržateľných investícií25]. Program 
InvestEU by mal prispievať aj 
k implementácii iných rozmerov týkajúcich 
sa cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, 
ako je rodová rovnosť.

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Pozmeňujúci návrh 5

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 vrátane vplyvu na rodovú 
rovnosť, segregáciu na trhu práce, 
rovnosť príležitostí a zaobchádzanie v 
práci. 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 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 
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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.

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 
ďalšími environmentálnymi cieľmi a 
ktoré nespĺňajú kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ a 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. Zmena klímy a degradácia 
životného prostredia neúmerne postihujú 
ženy, ibaže ženy sú v rozhodovaní o 
politikách na zmiernenie zmeny klímy 
nedostatočne zastúpené. Musíme 
zabezpečiť, aby boli ženy a ďalšie 
zraniteľné skupiny zapojené do všetkých 
úrovní rozhodovania na úrovni členských 
štátov a EÚ.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou 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 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 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. Pri lepšom využívaní talentov a 
nápadov pomôže vyváženejšie zastúpenie 
mužov a žien pri financovaní startupov a 
inovácií. Ženy spravujú menej ako 1 % 
fondov rizikového kapitálu a percento 
začínajúcich podnikateliek je vo všetkých 
typoch podnikov výrazne pod priemerom.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie a s jej posilnením, ako aj 
s rozšírením jej prínosov tak, aby bola na 
prospech všetkým občanom a podnikom 
v Únii. Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 
investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa.

(20) Značné úsilie je naliehavo potrebné 
v súvislosti s investíciami do digitálnej 
transformácie pri patričnej pozornosti 
digitálnej priepasti medzi mužmi a ženami 
a s jej posilnením, ako aj s rozšírením jej 
prínosov tak, aby bola na prospech 
všetkým občanom a podnikom v Únii. 
Silný politický rámec zavedený 
prostredníctvom stratégie digitálneho 
jednotného trhu by teraz mali nasledovať 
podobne ambiciózne investície vrátane 
investícií do umelej inteligencie v súlade 
s programom Digitálna Európa.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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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 
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 

(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 inklúziou 
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 a 
podnikateľského vzdelávania okrem iného 
v regiónoch, ktoré sú závislé od uhlíkovo 
náročného hospodárstva a ktoré sú 
ovplyvnené štrukturálnym prechodom na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, a zlepšovať 
možnosti zamestnania v odvetviach 
rozhodujúcich pre digitálnu budúcnosť. 
Mal by sa používať na podporu projektov, 
ktoré vytvárajú pozitívne sociálne vplyvy, 
vrátane podpory vzájomného 
porozumenia generácií a mali by posilniť 
sociálne začlenenie tým, že pomáhajú 
zvyšovať zamestnanosť vo všetkých 
regiónoch, najmä medzi nekvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými a 
nedostatočne zamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
riešením segregácie na trhu práce, 
odstraňovaním rozdielov v zamestnávaní 
žien a mužov, ich odmeňovaní a 
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krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

dôchodkoch, podporou rovnováhy 
pracovného a súkromného života a 
zvyšovaním rovnosti z hľadiska príležitostí 
a zaobchádzania v práci, nediskriminácie, 
prístupnosti, medzigeneračnej solidarity, 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb, sociálneho bývania, 
bezdomovectva, digitálnej integrácie, 
rozvoja komunít, úlohy a miesta mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 
hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 
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starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie.

starostlivosti a bývania vo výške najmenej 
1,5 bilióna EUR. To si vyžaduje podporu, 
a to aj na úrovni Únie. Mala by sa preto 
využiť spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie. V 
tomto procese by mali byť sociálne 
inovácie a sociálne hospodárstvo 
rozhodujúce.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23 a) Pandémia COVID-19 ukázala, že 
neformálna a formálna starostlivosť, 
okrem iného aj starostlivosť o deti, 
starostlivosť o osoby so zdravotným 
postihnutím a starších, je cenným 
spoločenským statkom, ktorý však 
významne pôsobí na rodiny a 
neprimerane ovplyvňuje ženy. S cieľom 
podporiť rovnováhu pracovného a 
súkromného života a stimulovať účasť 
žien na trhu práce, ako aj hospodárstvo vo 
všeobecnosti, by Program InvestEU mal 
podporovať rozvoj infraštruktúry a 
služieb v oblasti starostlivosti a pre 
vnútroštátne orgány a EÚ by mal 
zhromažďovať a presadzovať inovačné 
metódy poskytovania starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23 b) Podpora zraniteľných osôb a ich 
začleňovanie môže pre Úniu a členské 
štáty znamenať prínosy z hospodárskeho, 
spoločenského i osobného hľadiska. 
Počas karantény v súvislosti s COVID-19 
vzrástlo v celej Únii domáce násilie. S 
cieľom riešiť problém domáceho násilia a 
vplyv násilia na ženy a mužov v rámci EÚ 
a členských štátov by Program InvestEU 
mal podporovať rozvoj potrebnej 
infraštruktúry vrátane útulkov a liniek 
pomoci pre obete násilia.

Pozmeňujúci návrh 12

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, 

(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. V tejto súvislosti by sa mal klásť 
osobitný dôraz na podporu MSP, najmä 
pokiaľ ide o MSP pod vedením žien, ktoré 
sa často stretávajú s osobitnými 
problémami, pokiaľ ide o prístup k 
požadovanému financovaniu z finančných 
mechanizmov a od inštitúcií a ktoré si 
budú vyžadovať značnú podporu vo fáze 
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 
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ako aj iných implementujúcich partnerov 
na preberanie rizika pri podpore obnovy 
hospodárstva.

Únie, ako je napríklad európska zelená 
dohoda, Investičný plán európskej zelenej 
dohody, stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy, stratégia EÚ pre 
rodovú rovnosť 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.

Pozmeňujúci návrh 13

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 
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.

(41) Fond InvestEU by mal byť 
vybavený riadiacou štruktúrou, ktorej 
funkcia by mala byť primeraná jej 
výlučnému účelu spočívajúcemu 
v zabezpečení náležitého využívania 
záruky EÚ, zabezpečujúc pritom politickú 
nezávislosť investičných rozhodnutí. Táto 
riadiaca štruktúra by mala pozostávať 
z poradnej rady, riadiacej rady a plne 
nezávislého investičného výboru. Celkové 
zloženie riadiacej štruktúry, ako aj 
každého z výborov by ako rodovú 
rovnováhu malo dosiahnuť aspoň 40 % 
pohlavia s nižším zastúpením. Riadiaca 
štruktúra by nemala zasahovať do 
rozhodovania skupiny EIB alebo iných 
implementujúcich partnerov ani ho 
narúšať, ani by nemala nahrádzať ich 
príslušné riadiace orgány.

Pozmeňujúci návrh 14

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 

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

a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 
zabezpečila primerané geografické 
pokrytie, rodovú rovnováhu 
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.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) k sociálnej odolnosti, inkluzívnosti 
a inovatívnosti Únie;

c) k sociálnu odolnosti, rovnosti žien 
a mužov na trhu práce, inkluzívnosti a 
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inovatívnosti Únie a rodovej rovnosti;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Program InvestEU má tieto 
špecifické ciele:

2. Program InvestEU má tieto 
osobitné ciele, pričom náležitá pozornosť 
sa venuje zásade rovnosti žien a mužov a 
snahe o ňu:

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií 
a výsledkov výskumu na trh, podporu 
faktorov posilňujúcich účasť na trhu 
a spoluprácu medzi podnikmi, 
predstavovanie a zavádzanie inovačných 
riešení a podporu rozširovania inovačných 
podnikov, ako aj digitalizáciu priemyslu 
Únie;

b) segment politiky týkajúci sa 
výskumu, inovácií a digitalizácie, ktorý 
zahŕňa činnosti v oblasti výskumu, vývoja 
produktov a inovácií, prenos technológií 
a výsledkov výskumu na trh, podporu 
faktorov posilňujúcich účasť na trhu 
a spoluprácu medzi podnikmi, 
predstavovanie a zavádzanie inovačných 
riešení a podporu rozširovania inovačných 
podnikov, ako aj digitalizáciu priemyslu 
Únie, so zreteľom na rodové rozdiely v 
digitálnej oblasti;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP vrátane inovačných MSP a tých 
MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 

c) segment politiky týkajúci sa MSP, 
ktorý zahŕňa prístup k financovaniu 
a dostupnosť financovania predovšetkým 
pre MSP, so zreteľom na MSP pod 
vedením žien, vrátane inovačných MSP 
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a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

a tých MSP, ktoré pôsobia v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle, ako aj pre malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou;

Pozmeňujúci návrh 20

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 
a dlhodobú starostlivosť, začlenenie 
a prístupnosť, kultúrne a tvorivé činnosti so 
sociálnym cieľom a integráciu zraniteľných 
osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín;

d) segment politiky týkajúci sa 
sociálnych investícií a zručností, ktorý 
zahŕňa mikrofinancovanie, financovanie 
sociálnych podnikov, sociálne 
hospodárstvo a opatrenia na podporu a 
zahrnutie rodovej rovnosti a rovnakej 
účasti žien v hospodárstve, najmä pokiaľ 
ide o tvorbu pracovných príležitostí, s 
cieľom odstrániť rozdiely v starostlivosti o 
deti zlepšením dosiahnuteľnosti a cenovej 
dostupnosti kvalitných služieb 
starostlivosti o deti prostredníctvom 
ESF+, EFRR, InvestEU, EPFRV, ako aj 
v spoločnosti, zručností, vzdelávania, 
odbornej prípravy a súvisiacich služieb, 
podnikania, sociálnej infraštruktúry 
vrátane zdravotníckej a vzdelávacej 
infraštruktúry a sociálneho a študentského 
bývania, starostlivosti o deti, sociálnych 
inovácií, zdravia a dlhodobej starostlivosti 
a starostlivosti o deti, a to najmä pre 
osamelých rodičov, starostlivosti o osoby 
so zdravotným postihnutím, opatrenia na 
zabezpečenie rovnováhy pracovného a 
súkromného života, kultúrne a kreatívne 
činnosti so sociálnym cieľom, podpora 
vzájomného porozumenia generácií a 
podpora a integrácia zraniteľných osôb 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
osamelých rodičov, osôb so 
znevýhodneným sociálno-ekonomickým 
statusom, žien, obetí rodovo motivovaného 
násilia či ich pozostalých, osôb LGBTI, 
etnických menšín, Rómov, príslušníkov 
tretích krajín a útulky a linky pomoci pre 
obete násilia, s osobitnou pozornosťou 
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pre vidiecke, horské, vzdialené a najmenej 
rozvinuté regióny;

Pozmeňujúci návrh 21

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, 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 týchto kritických 
typoch infraštruktúry by sa malo 
uplatňovať rodové hľadisko a malo by sa 
zabezpečiť, aby pri zavádzaní týchto typov 
infraštruktúry nemala šancu snaha o 
jednostrannosť.

Pozmeňujúci návrh 22

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 

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 
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chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov.

chrániť bezpečnosť Únie a jej členských 
štátov. Tieto investície sú v súlade s 
rodovou rovnosťou a podporujú rodovú 
rovnosť na všetkých úrovniach.

Pozmeňujúci návrh 23

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 vrátane vplyvu, ktorý 
poškodzuje rovnosť medzi ženami a 
mužmi na trhu práce. Ak uvedené 
operácie takýto vplyv majú, musia sa 
v záujme minimalizácie škodlivých 
vplyvov na klímu, životné prostredie, 
rovnosť a sociálnu oblasť a maximalizácie 
prínosov pre tieto oblasti preveriť 
z hľadiska klimatickej, environmentálnej 
a sociálnej udržateľnosti a rodovej 
rovnosti. 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.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odhadnúť sociálny vplyv projektov 
vrátane vplyvu na rodovú rovnosť, sociálne 

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

práce, sociálne začlenenie určitých oblastí 
alebo populácií a hospodársky rozvoj 
oblastí a odvetví ovplyvnených 
štrukturálnymi výzvami, ako je napríklad 
potreba dekarbonizácie hospodárstva;

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d a) identifikovali projekty, ktoré nie sú 
v súlade s podporou rodovej rovnosti a so 
zásadami uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a rodovo citlivého rozpočtovania;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. sú v súlade s rodovou rovnosťou, 
rodovo citlivým rozpočtovaním a 
usmerneniami pre uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 27

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 zabezpečuje 
minimálne vyvážené zastúpenie mužov a 
žien, ktorému zodpovedá aspoň 40 % 
pohlavia s nižším zastúpením a zahŕňa:

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre Program InvestEU sa zriadi 
riadiaca rada. Pozostáva zo štyroch 
zástupcov Komisie, troch zástupcov 
skupiny EIB, dvoch zástupcov 
implementujúcich partnerov iných ako 
skupina EIB a jedného experta, ktorého za 
člena bez hlasovacieho práva vymenúva 
Európsky parlament. Expert bez 
hlasovacieho práva vymenovaný 
Európskym parlamentom nežiada ani 
neprijíma pokyny od inštitúcií, orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie, vlády 
akéhokoľvek členského štátu ani žiadnych 
iných verejných alebo súkromných 
subjektov a koná úplne nezávisle. Tento 
expert vykonáva svoje povinnosti 
nestranne a v záujme Fondu InvestEU.

1. Pre Program InvestEU sa zriadi 
riadiaca rada. Pozostáva zo štyroch 
zástupcov Komisie, troch zástupcov 
skupiny EIB, dvoch zástupcov 
implementujúcich partnerov iných ako 
skupina EIB a jedného experta, ktorého za 
člena bez hlasovacieho práva vymenúva 
Európsky parlament, a zabezpečuje, aby 
zloženie riadiacej rady ako celku bolo z 
rodového hľadiska vyrovnané. Expert bez 
hlasovacieho práva vymenovaný 
Európskym parlamentom nežiada ani 
neprijíma pokyny od inštitúcií, orgánov, 
úradov alebo agentúr Únie, vlády 
akéhokoľvek členského štátu ani žiadnych 
iných verejných alebo súkromných 
subjektov a koná úplne nezávisle. Tento 
expert vykonáva svoje povinnosti 
nestranne a v záujme Fondu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykonáva kontrolu 
s cieľom potvrdiť, že operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
navrhujú iní implementujúci partneri ako 
EIB, sú v súlade s právom a politikami 
Únie.

1. Komisia vykonáva kontrolu 
s cieľom potvrdiť, že operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
navrhujú iní implementujúci partneri ako 
EIB, sú v súlade s právom a politikami 
Únie, ako aj so zásadou rodovej rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) s cieľom zabezpečiť rodovú 
rovnováhu by sa investičný výbor mal 
zaviazať, že prijme stratégie a postupy na 
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zabezpečenie rodovej rovnováhy vo 
výbore.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ukazovatele, ktoré sa používajú 
v správach o pokroku Programu InvestEU 
pri dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov stanovených v článku 3, sa uvádzajú 
v prílohe III.

1. Ukazovatele, ktoré sa používajú 
v správach o pokroku Programu InvestEU 
pri dosahovaní všeobecných a špecifických 
cieľov stanovených v článku 3, sa uvádzajú 
v prílohe III. Mali by odrážať údaje 
zohľadňujúce rodové hľadisko a byť z 
rodového hľadiska konštruované tak, aby 
sa podľa možnosti vždy dali použiť v 
posudzovaní vplyvov na rodovú rovnosť. 
Takto sa monitorovaním doplnia aj 
chýbajúce údaje o prefeminizovaných 
odvetviach na riešenie rovnosti príležitostí 
a rovnakého zaobchádzania so ženami a 
mužmi na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno d – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti vrátane kliník, nemocníc, 
primárnej starostlivosti, domácej 
a komunitnej starostlivosti;

iii) zdravotnej a dlhodobej 
starostlivosti, ako aj starostlivosti o deti, 
vrátane verejných a súkromných denných 
stacionárov, kliník, nemocníc, primárnej 
starostlivosti, domácej a komunitnej 
starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno g
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opatrení na podporu rodovej 
rovnosti;

g) g) opatrenia na podporu rodovej 
rovnosti vrátane účasti žien na trhu práce;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) integrácie zraniteľných osôb 
vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

h) h) integrácia zraniteľných osôb 
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, 
LGBTI+ a štátnych príslušníkov tretích 
krajín;


