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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre 
hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií, vyššej 
nezamestnanosti a následným výrazným 
vplyvom na konkurencieschopnosť Únie. 
To by malo mimoriadne nepriaznivý vplyv 
na priemyselnú kapacitu Únie, s 
negatívnymi účinkami na malé a stredné 
podniky (MSP), ktoré sú jadrom 
európskeho priemyslu, a na zníženie 
investícií do výskumu a inovácií, ktoré by 
viedlo k technologickej regresii a strate 
technologického náskoku v rámci 
celosvetovej hospodárskej súťaže. 
Existuje aj nadpriemerné zastúpenie MSP 
vrátane mikropodnikov v odvetviach 
osobitne zasiahnutých krízou, čo by 
mohlo výrazne znížiť ich schopnosť 
podstúpiť potrebnú zelenú a digitálnu 
transformáciu. Vplyv nedostatku kapitálu 
bude nerovnomerný v rámci odvetví 
a členských štátov a povedie k rozdielom a 
nerovnostiam medzi regiónmi a na 
vnútornom trhu. Túto skutočnosť 
znásobuje to, že schopnosť členských 
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štátov poskytovať štátnu pomoc sa značne 
líši. Prerozdelenie zdrojov v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
(SSI) by malo spravodlivo odzrkadľovať 
tieto otázky, poskytovať primeranú 
finančnú podporu a zabrániť 
negatívnemu sociálno-ekonomickému 
vplyvu na priemyselné odvetvia a 
pracovníkov, ako aj akémukoľvek 
negatívnemu vplyvu na vnútorný trh.

Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a) Pandémia ochorenia COVID-19 
mala významný, náhly a nepredvídateľný 
vplyv na hospodárstvo Únie, čo výrazne 
bránilo tomu, aby Únia dosiahla pokrok v 
oblasti politických priorít, najmä 
Európskej zelenej dohody a súvisiacich 
cieľov, ako sú ciele v oblasti klímy, rozvoj 
energetickej infraštruktúry, stratégia pre 
vodík atď, stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
stratégia pre MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu, nová priemyselná 
stratégia pre zelenú a digitálnu Európu a 
zabezpečenie otvorenej strategickej 
autonómie pre konkurencieschopné, 
dynamické a udržateľné hospodárstvo 
Únie. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal slúžiť ako dôležitý 
nástroj na zabezpečenie pokroku pri 
zachovaní alebo urýchľovaní týchto 
politických cieľov.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b) Rušivé hospodárske a sociálne 
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účinky krízy súvisiacej s ochorením 
COVID-19 na vnútorný trh, kapacitu 
súkromných investícií a zamestnanosť by 
mohli ohroziť spoločné úsilie Únie a 
členských štátov o dosiahnutie cieľov v 
oblasti energetiky, klímy a životného 
prostredia do roku 2030, ako aj cieľov v 
oblasti klimatickej neutrality do roku 
2050. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal pomôcť predchádzať 
vzniku takéhoto rizika a tiež zabezpečiť 
pokrok smerom k dosiahnutiu týchto 
cieľov.

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c) Hlavným cieľom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti by malo byť 
zachovanie čo najväčšieho počtu 
európskych pracovných miest 
poskytovaním podpory orientovanej na 
politiku spoločnostiam vo všetkých 
členských štátoch, ktoré sú inak dlhodobo 
životaschopné, a umožniť im návrat ku 
kapacite, posilnenie produktivity a 
inovácií a stimulovanie zamestnanosti v 
celej Únii. 

Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade s nariadením o [Nástroji 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
vyčlenené, by sa mali vykonať opatrenia na 
obnovu a zlepšenie odolnosti v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
Európskeho fondu pre strategické 
investície s cieľom riešiť nevídaný vplyv 

(2) V súlade s nariadením o [Nástroji 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
vyčlenené, by sa mali vykonať opatrenia na 
obnovu a zlepšenie odolnosti v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
Európskeho fondu pre strategické 
investície s cieľom riešiť nevídaný 
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krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
tak, aby sa zabezpečilo dodržanie súladu 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

hospodársky vplyv  krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 na podniky. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
zachovaniu pracovných miest a živobytia 
prostredníctvom podpory MSP, ktoré 
vytvárajú dve tretiny pracovných miest v 
Únii, ako aj priemyslu a ľudí s cieľom 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. 
Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
tak, aby sa zabezpečilo dodržanie súladu 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI], súčasne zachovali a rozšírili 
možnosti zamestnania, aby sa predišlo 
sociálnemu vylúčeniu, pričom by sa mal 
podporovať technologický pokrok a mali 
by sa vytvárať trhové príležitosti pre 
spoločnosti, čím sa vytvoria pracovné 
miesta a predíde sa nezamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) EFSI bol obzvlášť úspešný pri 
mobilizácii súkromných aj verejných 
investícií v hodnote viac ako 500 miliárd 
EUR k júnu 2020 a pri využívaní zo 
strany približne 1,4 milióna malých a 
stredných podnikov (MSP). Účasť 
súkromného sektora na mobilizácii 
investícií po pandémii ochorenia COVID-
19 je mimoriadne dôležitá v boji proti 
negatívnym vplyvom pandémie na 
hospodárstvo Únie, a preto by sa mal 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti 
zamerať na prilákanie súkromných 
investícií.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti je určený na prekonanie 
hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-
19. Je nástrojom, ktorý má pomôcť 
predchádzať platobnej neschopnosti 
životaschopných spoločností, a tým aj 
nástrojom na pomoc pri predchádzaní 
nezamestnanosti občanov Únie. Tento 
nástroj nie je určený na usmerňovanie 
hospodárstiev členských štátov 
konkrétnym smerom. Cieľom všetkých 
opatrení prijatých v súvislosti s Nástrojom 
na podporu platobnej schopnosti by malo 
byť predchádzanie vyššej miere 
nezamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
z ktorých väčšinu by mali tvoriť MSP, by 
mali byť usadené a mali by pôsobiť v Únii, 
čo znamená, že by mali mať sídlo a 
daňovú rezidenciu v členskom štáte a mali 
by byť aktívne v Únii v tom zmysle, že 
pôsobia prevažne v Únii podstatné činnosti 
z hľadiska zamestnancov, výroby, 
výskumu a vývoja alebo iných obchodných 
činností a nie sú ovládané treťou 
krajinou. Nemali by byť súčasťou 
skupiny, ktorá má dcérske spoločnosti bez 
skutočnej hospodárskej činnosti v krajine 
zaradenej do zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie6a. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model vrátane duševného vlastníctva 
alebo silné schopnosti technologického 
VaV a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019, ani by 
nemali byť zapojené do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
daňových podvodov alebo daňových 
únikov. Pokiaľ ide o mikropodniky alebo 
malé podniky, tieto mohli byť, pokiaľ ide 
o rámec štátnej pomoci, už k 31. 
decembru 2019 v ťažkostiach, pod 
podmienkou, že nie sú predmetom 
kolektívneho konkurzného konania podľa 
vnútroštátneho práva a že nedostali 
pomoc na záchranu ani pomoc na 
reštrukturalizáciu. Podpora pre oprávnené 
spoločnosti by mala byť podmienená ich 
pôsobením v tých členských štátoch 
a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19 
alebo rastúcou mierou nezamestnanosti 
a/alebo v ktorých je dostupnosť štátnej 
podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia, pri súčasnom zabezpečení 
vyváženého geografického rozptylu v Únii. 
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Spoločnosti by sa mali zaviazať, že budú 
naďalej pôsobiť a zachovajú svoju 
pracovnú silu v Únii, a že zavedú 
obmedzenia, pokiaľ ide o vyplácanie 
dividend, prípadne odmeňovanie 
vrcholového manažmentu a programy 
spätného odkúpenia akcií, a mali by tiež 
dodržiavať sociálne a environmentálne 
normy a právne predpisy Únie. Okrem 
toho, s cieľom podporiť blaho a 
hospodársku obnovu na ich príslušných 
územiach a zabrániť ďalšiemu narušeniu 
vnútorného trhu by sa spoločnosti, ktoré 
dostávajú podporu, mali zaviazať, že budú 
pokračovať v činnosti v tom istom 
členskom štáte a aspoň počas trvania 
poskytovanej podpory a nebudú počítať s 
premiestnením do iného členského štátu 
alebo do tretej krajiny.

__________________ __________________

6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sk/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

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

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

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a) Kritériá fondu Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti by mali 
výrazne zohľadňovať hospodársky vplyv, 
viac ako zdravotnú krízu, ktorý spôsobila 
pandémia ochorenia Covid-19 v rôznych 
členských štátoch a odvetviach. Malo by 
sa to odraziť v rozdelení zdrojov 
dotknutým členským štátom.
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Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b) MSP sú oporou európskeho 
hospodárstva a ústredným prvkom 
oživenia hospodárstva založeného na 
pracovných miestach. Kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 však postihla 
najmä MSP, pričom podľa správ mala 
hospodársky vplyv až na 90 % MSP v 
Únii, najmä v odvetví služieb, ako aj 
výroby, stavebníctva, cestovného ruchu a 
v kultúrnom a kreatívnom odvetví. Nástroj 
na podporu platobnej schopnosti je 
súčasťou strategickej politiky Únie na 
obnovu zameranej na čo najrýchlejší 
návrat ľudí k práci, najmä poskytovaním 
primeranej podpory MSP.

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4c) Podpora poskytovaná v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by sa mala zamerať na zachovanie 
efektívnosti a konkurencieschopnosti 
trhov Únie. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal zabrániť tomu, aby sa 
spoločnostiam so silnejšou trhovou 
pozíciou umožnilo konsolidovať 
dominantné postavenie na trhu voči 
svojim konkurentom. Riadiaca rada by 
preto mala zabezpečiť, aby sa Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti vyhol tomu, 
aby prispieval ku koncentrácii na trhu.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 
schopnosti.

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 
schopnosti. V rámci nástroja obnovy Next 
Generation EU môže Únia priamo 
financovať EIB, aby vytvorila dostupné 
finančné prostriedky na dosiahnutie cieľa 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
v najkratšom možnom časovom rámci, a 
to bez toho, aby bolo potrebné tieto zdroje 
získať prostredníctvom finančných trhov.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Očakáva sa, že suma záruky EÚ 
dostupnej v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti zmobilizuje investície 
v reálnej ekonomike až vo výške 300 000 
000 000 EUR.

(7) Očakáva sa, že suma záruky EÚ 
dostupnej v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti zmobilizuje investície 
v reálnej ekonomike až vo výške 300 000 
000 000 EUR. Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti by mal prispieť k 
investíciám do reálnej ekonomiky. 
Segment podpory platobnej schopnosti by 
osobitne nemal prispievať k 
refinancovaniu existujúcich dlhov v 
žiadnej forme ani žiadnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 

(8) EIB a Komisia by v spolupráci s 
členskými štátmi mali vykonávať 
komunikačné činnosti a činnosti 
technickej pomoci zamerané na 
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financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

potenciálnych príjemcov Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, ako sú 
príslušné spoločnosti, MSP a iné 
oprávnené subjekty, s cieľom podporiť 
rozsiahle rozdelenie a čerpanie 
finančných prostriedkov z Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti. Európske 
centrum investičného poradenstva 
(EIAH) by malo tiež aktívne prispieť k 
procesu poskytovania potrebných 
informácií. Spôsoby poskytovania podpory 
by mali byť flexibilné so zreteľom na 
potrebu odlišných riešení v jednotlivých 
členských štátoch. Zo spôsobov 
poskytovania by sa mali vylúčiť aj 
náklady alebo aspoň minimalizovať vplyv 
nákladov pre potenciálnych príjemcov 
prostriedkov z Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, najmä pre 
mikropodniky a malé podniky a MSP vo 
všeobecnosti, ktoré by podniky odrádzali 
od využívania Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti alebo im bránili 
v jeho využívaní. Mali by zahŕňať, okrem 
iného, financovanie skupinou EIB alebo 
záruku či investície do existujúcich 
nezávisle riadených fondov alebo do 
účelovo vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti 
by nemal prehĺbiť existujúce nerovnosti 
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medzi členskými štátmi ani oslabiť 
jednotný trh. Rok po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia by mala 
Komisia posúdiť, či je celková štruktúra 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
vhodná na dosiahnutie jeho primárneho 
cieľa, t. j. včasnej podpory platobnej 
schopnosti oprávnených spoločností.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív.

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie, konvertibilný 
kapitál, podriadené úvery, splatné 
preddavky, tichá účasť a iné nástroje, 
ktoré sú obzvlášť vhodné na poskytovanie 
podpory platobnej schopnosti pre MSP) 
oprávneným spoločnostiam, ale 
s vylúčením subjektov zameriavajúcich sa 
na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív. Komisia by 
mala vykonávať pravidelný dohľad a 
kontrolu využívania finančných 
prostriedkov a podniknúť potrebné kroky 
na sankcionovanie zneužitia finančných 
prostriedkov zúčastnenými aktérmi.

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o taxonómii] vrátane zásady 
„nespôsobiť žiadne významné škody“ a 
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Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

mali by byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
nová priemyselná stratégia pre Európu, 
stratégia pre MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu, Európsky pilier 
sociálnych práv, Európska sociálna 
charta (revidovaná), právne predpisy Únie 
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 
a politika poskytovania úverov EIB, ako 
aj prispievať k cieľom v oblasti klímy a 
energetiky do roku 2030 a 2050. Tieto 
operácie by mali podporovať vytváranie 
alebo zachovanie kvalitných a 
udržateľných pracovných miest a 
cezhraničných činností v rámci Únie, ako 
aj prekonávanie výziev zelenej a digitálnej 
transformácie MSP. To by malo zohrávať 
dôležitú úlohu pri zmierňovaní 
negatívnych vplyvov krízy súvisiacej s 
COVID-19 vytváraním príležitostí pre 
podniky a MSP.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia.

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia. 
Investičný výbor by mal tieto opatrenia 
stanoviť v úzkej spolupráci s členskými 
štátmi s aktívnou účasťou odborových 
zväzov, organizácií občianskej spoločnosti 
a príslušných zainteresovaných strán, 
ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v plánoch 
obnovy po kríze. Investičný výbor by mal 
redistribuovať zdroje Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti spôsobom, 
ktorý zabezpečí geografickú rovnováhu 
medzi členskými štátmi.
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Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a) Investičný výbor by mal stanoviť 
opatrenia tak, aby sa podporovala 
atraktívnosť Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti pre potenciálnych 
príjemcov tým, že sa zabráni byrokracii, 
nadmerným nákladom a administratívnej 
záťaži na jednej strane a na druhej strane 
sa zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť pri dosahovaní cieľov 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti.

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „spoločnosti“ sú na účely segmentu 
podpory platobnej schopnosti spoločnosti, 
projektové spoločnosti, verejno-súkromné 
partnerstvá a iné právne štruktúry.“

(9) „spoločnosti“ sú na účely segmentu 
podpory platobnej schopnosti spoločnosti, 
mikropodniky a MSP, projektové 
spoločnosti, verejno-súkromné partnerstvá 
a iné právne štruktúry.“

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte, neovládaných 
treťou krajinou, pôsobiacich a 
zamestnávajúcich zamestnancov v Únii s 
osobitným zameraním na MSP.



PE654.115v02-00 16/30 AD\1211936SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.

– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti, 
predovšetkým v prípade projektov 
zahŕňajúcich MSP alebo priamo 
prispievajúcich k dosiahnutiu cieľov v 
oblasti energetiky a klímy na roky 2030 a 
2050 alebo v súlade s nariadením o 
taxonómii, sa poskytnú iné finančne 
priaznivejšie nástroje.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8 alebo mikropodnikom alebo 
malým podnikom, ktoré boli k 31. 
decembru 2019 v ťažkostiach, pod 
podmienkou, že sa na ne nevzťahuje 
kolektívne konkurzné konanie podľa 
vnútroštátneho práva a že nedostali 
pomoc na záchranu alebo 
reštrukturalizáciu alebo sa inak považujú 
za dlhodobo hospodársky životaschopné, 
ale odvtedy čelia významným rizikám 
ohrozujúcim ich platobnú schopnosť 
z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19. Žiadny novozaložený podnik 
počas prvých troch rokov od začatia 
prevádzky v príslušnej oblasti činnosti sa 
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nepovažuje za spadajúci pod vymedzenie 
pojmu „v ťažkostiach. Spoločnosti, ktoré 
dostávajú podporu, sa zaviažu, že budú 
naďalej prevádzkovať a udržiavať svoju 
pracovnú silu, ako aj, že nebudú 
premiestňovať pracovné miesta, kapitál a 
výrobné procesy do tretej krajiny, že budú 
uplatňovať rovnakú odmenu pre mužov a 
ženy za prácu rovnakej hodnoty a že 
zavedú obmedzenia, pokiaľ ide o prípadné 
dividendy, odmeňovanie vrcholového 
manažmentu a programy spätného 
odkúpenia akcií na obdobie trvania 
podpory a šesť mesiacov po ňom. Podpora 
sa neposkytuje spoločnostiam, ktoré boli 
počas predchádzajúcich desiatich rokov 
odsúdené za pranie špinavých peňazí, 
financovanie terorizmu, daňové podvody 
alebo daňové úniky, alebo ktoré sú 
súčasťou skupiny, ktorá má dcérske 
spoločnosti bez skutočnej hospodárskej 
činnosti v krajine zaradenej do zoznamu 
Únie pre nespolupracujúce jurisdikcie;

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

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

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

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

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

„b) sú v súlade s právnymi predpismi v 
oblasti energetiky a klímy a s cieľmi v 
oblasti energetiky a klímy na roky 2030 a 
2050, Európskym pilierom sociálnych 
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a územnej súdržnosti; práv, environmentálnymi cieľmi 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
ňu, cieľmi zelenej a digitálnej 
transformácie, technologickej autonómie, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, vytvárania kvalitných 
pracovných miest a inovácie.“

Odôvodnenie

(Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmeniť ustanovenie platného aktu – článku 6 ods. 1 
písm. b) –, ktoré sa neuvádza v návrhu Komisie.)

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b) V článku 6 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„da) „maximalizujú zamestnávanie v 
Únii“;

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace a 
zamestnávajúce zamestnancov v Únii.

Pozmeňujúci návrh 27
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie, najmä s cieľmi Únie do 
roku 2030 v oblasti energetiky a klímy, 
ako aj s cieľmi v oblasti klímy 
stanovenými v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
(„európsky právny predpis v oblasti 
klímy“)], európskym pilierom sociálnych 
práv, európskou zelenou dohodou9, 
stratégiou zameranou na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, novou 
priemyselnou stratégiou pre Európu a 
stratégiou MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu a ambíciami programu 
Horizont Európa, ako aj musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19, v 
všetkých členských štátoch, pričom 
osobitná pozornosť sa musí venovať 
vytváraniu vysokokvalitných a 
udržateľných pracovných miest a 
produktívnym investíciám do MSP 
vrátane startupov a musia podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov:“

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

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 

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

podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností, najmä 
mikropodnikov a MSP, ktoré sú najviac 
sociálne hospodársky zasiahnuté 
pandémiou COVID-19 a ktorých cieľom 
je udržať alebo zvýšiť počet zamestnancov 
v Únii, pričom sa zabezpečí vyvážené 
geografické rozloženie medzi členskými 
štátmi a zabráni sa koncentrácii trhu;

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zabezpečí, aby sa členským štátom 
a spoločnostiam poskytovala technická 
pomoc, najmä MSP. Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti sa propaguje 
spoločnostiam a MSP, ktoré sú oprávnené 
na základe využívania existujúcich 
nástrojov v rámci EFSI, napríklad 
Európskeho centra investičného 
poradenstva (EIAH), najmä MSP, ktoré 
by mohli čeliť nadmernej administratívnej 
záťaži.
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Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) zabezpečí, aby sa financovanie z 
EFSI v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti používalo na podporu 
oprávnených spoločností s cieľom 
prispieť k cieľom v oblasti klímy a 
energetiky v členských štátoch, ktoré 
podporujú dosiahnutie cieľa klimatickej 
neutrality do roku 2050, a oprávnených 
spoločností v členských štátoch, ktoré sa 
zaviažu zachovať alebo vytvárať 
udržateľné a kvalitné pracovné miesta v 
rámci svojich činností v Únii.

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) spoločnosti zaregistrované v 
krajinách uvedených na zozname Únie 
obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely, nie sú 
oprávnené na finančnú podporu.

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa metodiky 
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a) až c). a odvetví a členských štátov, na ktoré 
odkazujú písmená a) až cb), pred tým, ako 
začne fungovať Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti. Len operácie 
financovania a investičné operácie, ktoré 
sú v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy, 
sú oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Oprávnené nástroje v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti majú za cieľ 
poskytovať kapitál alebo kvázikapitál 
spoločnostiam uvedeným v článku 3 písm. 
c). Môžu sa používať hybridné nástroje 
v súlade s prílohou II, ak takéto nástroje 
spĺňajú účel daného segmentu a ak spĺňajú 
dohodnuté pravidlá pri uplatňovaní v 
príslušných členských štátoch. V prípade 
financovania alebo záruk poskytnutých 
inštitúciám, investičným platformám, 
účelovo vytvoreným subjektom alebo 
fondom, ktoré sú vo väčšinovom 
vlastníctve alebo pod kontrolou členského 
štátu, sú oprávnené v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti iba 
hybridné kapitálové nástroje, ako sú 
prioritné akcie, práva na účasť na zisku 
alebo tiché účasti, ktoré zabezpečujú 
pasívnu úlohu členského štátu. Riadiaca 
rada v prípade potreby poskytne podrobné 
usmernenia týkajúce sa tohto bodu.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 10 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprostredkovatelia v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti musia byť 
usadení v členskom štáte a pôsobiť v Únii. 
Riadiaca rada stanoví potrebné požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
(fondov, účelovo vytvorených subjektov 
a iných) v súvislosti s uplatniteľným 
verejným poriadkom alebo aspektmi 
bezpečnosti.

Sprostredkovatelia v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti musia byť 
usadení v členskom štáte, nesmú byť 
ovládaní treťou krajinou a musia pôsobiť 
v Únii. Riadiaca rada stanoví potrebné 
požiadavky týkajúce sa kontroly 
sprostredkovateľov (fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a iných) v súvislosti 
s hospodárskym záujmom Únie, verejným 
poriadkom alebo aspektmi bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 14a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i). Osobitný dôraz sa kladie na 
poskytovanie technickej pomoci MSP. 
Technická pomoc sa sústreďuje aj na 
podporu zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností, najmä MSP a mikropodnikov 
financovaných v rámci tohto segmentu. 
Poradenské služby a technické pomoci 
poskytnú oprávneným spoločnostiam a 
MSP postupy na zjednodušenie a zníženie 
administratívnej záťaže. Na tieto otázky sa 
zameriava aj Európske centrum 
investičného poradenstva (EIAH).

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a
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Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Záruka EÚ sa môže používať na 
podporu financovania z EIB alebo EIF 
alebo na záruky pre fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo iné investičné 
platformy alebo na investície do nich, a to 
aj prostredníctvom národných podporných 

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

bánk alebo inštitúcií alebo 
prostredníctvom priamych investícií alebo 
iných príslušných nástrojov, ktoré 
poskytujú kapitál a kapitálové investície do 
spoločností. Využívanie záruky EÚ nemá 
vplyv na nezávislosť rozhodovania a 
autonómiu príjemcov.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy alebo priame 
investície alebo iné príslušné nástroje, 
musia dodržiavať minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni založené na článkoch 17 a 18 
nariadenia (EÚ) 2020/852 v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
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ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

radou a v súlade s právnymi predpismi v 
oblasti energetiky a klímy. Tieto 
usmernenia obsahujú primerané 
ustanovenia na udržanie kvalitných 
pracovných miest a zaručenie vyhnutia sa 
neprimeraným administratívnym 
záťažiam, najmä pre MSP, a zohľadňujú 
veľkosť spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť uverejňovať 
nefinančné informácie podľa článku 19a 
alebo článku 29a smernice 2013/34/EÚ, 
zavedú plány zelenej a spravodlivej 
transformácie. Spoločnosti musia tiež 
napredovať vo svojej digitálnej 
transformácii a súčasne zachovať a 
vytvárať čo najviac udržateľných a 
kvalitných pracovných miest vo svojich 
činnostiach so sídlom v Únii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami sa 
ponúka technická pomoc. MSP budú mať 
prospech zo zjednodušených vzorov, ktoré 
vypracuje Komisia, ako aj z cielenej 
finančnej a technickej pomoci pri 
zavádzaní svojich plánov transformácie.

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- V rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti oprávnené produkty 
pozostávajú z takých, ktoré majú za 
následok poskytovanie priamych investícií 
alebo iných príslušných nástrojov alebo 
sprostredkovaného kapitálu alebo 
kvázikapitálu spoločnostiam a projektom.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
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Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Geografická koncentrácia b) Geografická koncentrácia a 
diverzifikácia

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na základe toho sa riadiaca 
rada po konzultácii s investičným výborom 
môže rozhodnúť zmeniť tieto orientačné 
hraničné hodnoty.

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c), aby sa predišlo nadmernej 
koncentrácii v obmedzenom počte 
členských štátov alebo trhov. Riadiaca 
rada pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na spoločnosti v 
celej Únii. Na základe toho sa riadiaca rada 
po konzultácii s investičným výborom 
môže rozhodnúť zmeniť tieto orientačné 
hraničné hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada svoje rozhodnutie týkajúce 
sa orientačných hraničných hodnôt 
a špecifických hraničných hodnôt pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
písomne zdôvodní Európskemu 
parlamentu a Rade. EFSI by sa mal 
usilovať o pokrytie všetkých členských 

Riadiaca rada túto analýzu bezodkladne 
zverejní a písomne zdôvodní Európskemu 
parlamentu a Rade svoje rozhodnutie 
týkajúce sa orientačných hraničných 
hodnôt a špecifických hraničných hodnôt 
pre segment podpory platobnej schopnosti. 
EFSI pokrýva spravodlivo a dostatočne 
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štátov. všetky členské štáty a podporuje rovný a 
udržateľný rozvoj všetkých regiónov 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada pravidelne podáva správy 
od ... [1 rok od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] Európskemu 
parlamentu a Rade o príjemcoch Nástroja 
na podporu platobnej schopnosti a o 
podporovaných činnostiach s cieľom 
zabezpečiť úplnú, správnu a včasnú 
transparentnosť programu.
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