
AD\1214550CS.docx PE655.653v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2020/0108(COD)

2.10.2020

STANOVISKO
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program 
InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Zpravodaj (*): Seán Kelly

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu



PE655.653v02-00 2/40 AD\1214550CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1214550CS.docx 3/40 PE655.653v02-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 
výbor jako věcně příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 8,3%, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. Intenzitu 
makroekonomického otřesu však ještě 
nelze přesně stanovit. Dopad pandemie 
COVID-19 v Evropě je navíc 
nerovnoměrný a některé regiony jsou 
zasaženy více, takže se v těchto oblastech i 
v konkrétních průmyslových odvětvích 
očekávají větší selhání trhu s obrovským 
dopadem na růst a zaměstnanost. S 
vypuknutím pandemie se projevila 
propojenost globálních dodavatelských 
řetězců a odhalily se některé slabiny, jako 
je příliš velká závislost strategických 
odvětví na nediverzifikovaných externích 
zdrojích dodávek. Pandemie COVID-19 
navíc jednoznačně ukázala, že tradiční 
funkce tvorby a přenosu hodnot v rámci 
obchodních modelů jsou velmi slabé a že 
jednou ze strategických priorit pro 
budoucí globální vedoucí postavení Unie 
je přechod na udržitelné a digitalizované 
výrobní paradigma. Tyto slabiny je třeba 
řešit, zejména u malých a středních 
podniků, ekosystémů začínajících podniků 
a mikropodniků, aby se zlepšila reakce 
Unie na mimořádné události i odolnost 
celého hospodářství, a to i prostřednictvím 
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malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

digitalizace hospodářství, soudržnosti a 
udržitelnosti, při současném zachování 
otevřenosti Unie vůči hospodářské soutěži 
a obchodu v souladu s jejími pravidly. 
Předpokládá se, že došlo k výraznému 
snížení investiční aktivity. Ačkoli před 
pandemií Unie zaznamenala zlepšování 
poměru investic k HDP, byl stále pod 
úrovní očekávanou během silného 
hospodářského oživení a dostatečně 
nekompenzoval několikaleté období nízké 
investiční aktivity po krizi z roku 2009. 
Ještě důležitější je, že stávající a 
předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury, malých 
a středních podniků a začínajících 
podniků, a na potřebu řešit klíčové 
společenské výzvy, jako je udržitelnost 
nebo stárnutí obyvatelstva. V zájmu 
dosažení cílů politiky Unie a na podporu 
rychlého, inkluzivního, udržitelného a 
zdravého hospodářského oživení je proto 
nezbytné podpořit projekty, které by jinak 
bylo obtížné financovat a které evropským 
občanům poskytují dlouhodobé 
environmentální a společenské přínosy, 
jako jsou kvalitní dlouhodobá pracovní 
místa a veřejná infrastruktura, ale i 
udržitelná řešení krize COVID-19. Je 
proto zásadně důležité určit a podpořit 
projekty, které zajišťují tuto skutečnou 
adicionalitu a kvalitu, a zabránit 
zdvojování a vytlačování jiných zdrojů, 
stejně jako řešit selhání trhu a nepříznivé 
investiční situace a překlenout investiční 
mezeru v cílových odvětvích v celé Unii, a 
tím předejít upevnění či prohloubení 
stávající nerovnováhy mezi ekonomikami 
členských států.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 
30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020, strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 ze dne 20. května 2020 a návrh 
nařízení ze dne 4. března 2020, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality, předložený Komisí. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování investiční dynamiky, a to jak 
formou poskytování úvěrů pro růst, tak v 
oblasti investic soukromého kapitálu. Měl 
by rovněž přispívat ke zlepšování 
konkurenceschopnosti, sociálně-
ekonomické konvergenci, soudržnosti a 
dlouhodobému hospodářskému růstu 
Unie, mimo jiné v oblasti inovací a 
digitalizace, k účinnému využívání zdrojů 
v souladu se zásadami oběhového 
hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty s vysokým růstovým potenciálem 
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a v klíčových strategických odvětvích a 
projektům, které podporují rozvoj sítí, 
klastrů a center pro digitální inovace ve 
všech regionech z celé Unie, a 
přeshraničním projektům.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování a využívat synergie s 
odvětvími cestovního ruchu a potravin. 
Kulturní a kreativní, audiovizuální a 
mediální i tvůrčí odvětví mají zásadní 
význam pro naši kulturní rozmanitost a pro 
demokracii v digitálním věku a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat nejméně 30 % výdajů z 
rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Očekává se, že alespoň 30 % 
celkového finančního krytí Programu 
InvestEU bude vynaloženo na akce v rámci 
tohoto programu, které přispějí k dosažení 
cílů v oblasti klimatu. Příslušné akce budou 
identifikovány během přípravy a provádění 
Programu InvestEU a přehodnocovány 
v rámci příslušných hodnocení 
a přezkumů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný hospodářský růst a růst 
zaměstnanosti, konkurenceschopnost a 
konvergenci a narušila tvorbu pracovních 
míst. Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh, má dlouhodobý dopad na 
rozvoj regionů a ovlivňuje sbližování a 
soudržnost Unie, což je patrné především 
v souvislosti s digitální infrastrukturou. Je 
třeba podporovat rychlé a ultrarychlé 
širokopásmové připojení ve všech 
městských i venkovských regionech Unie, 
poskytovat podporu digitálním začínajícím 
podnikům a inovativním malým a 
středním podnikům, aby se posílila jejich 
konkurenceschopnost a umožnil jejich 
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energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

rozvoj, a zrychlit digitální transformaci 
celého hospodářství s cílem zvýšit jak 
dlouhodobou konkurenceschopnost, tak 
odolnost ekonomiky Unie. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do 
inovačních ekosystémů, které podporují 
technologické podnikání a rozvoj 
začínajících podniků, a investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru, včetně klíčových investic do 
renovací a začlenění inovativních řešení 
do stavebnictví za účelem dosažení cíle 
nulových čistých emisí skleníkových plynů 
a vysoce energeticky účinného a 
klimaticky neutrálního odvětví budov do 
roku 2025. V souvislosti s tím by se 
podpora z Fondu InvestEU měla zaměřovat 
na investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní, kosmické a digitální 
infrastruktury. Program InvestEU by se 
měl přednostně zaměřovat na 
podinvestované oblasti v celé Unii. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
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komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky, 
kosmické infrastruktury – jak na oběžné 
dráze, tak na Zemi – a dalších klíčových 
infrastruktur, jako je Evropský fond pro 
regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
do rizikovějších činností, jako jsou výzkum 
a inovace, byly stále nedostatečné a nyní 
se předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výsledný nedostatek 
investic do výzkumu a inovací poškozuje 
průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
poskytovat vhodné finanční produkty pro 
krytí různých fází inovačního cyklu a 
širokou škálu zúčastněných subjektů, 
zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 
a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 
aby tato řešení byla na světových trzích 
konkurenceschopná a aby se podpořilo 
přední postavení Unie v oblasti 
udržitelných technologií na světové úrovni 
v synergii s programem Horizont Evropa, 
včetně Evropské rady pro inovace. V tomto 
ohledu by jako spolehlivý základ pro 
poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

(18) Ačkoli úroveň celkových investic v 
Unii před krizí COVID-19 rostla, investice 
byly v jednotlivých regionech 
nerovnoměrné. Očekává se, že v 
regionech, které jsou pandemií více 
postiženy, se tento trend ještě zrychlí. 
Kromě toho byly stále nedostatečné 
investice do rizikovějších činností, jako 
jsou výzkum a inovace, a nyní se 
předpokládá, že v důsledku krize utrpěly 
výrazný pokles. Výzkum a inovace budou 
mít zásadní úlohu při překonávání krize, 
při konsolidaci odolnosti Unie vůči 
budoucím výzvám a při vytváření 
technologií potřebných pro naplňování 
politik a cílů Unie. V rámci strategie 
Evropa 2020 se členské státy dohodly, že 
do roku 2020 budou nejméně 3 % jejich 
HDP investována do výzkumu a inovací. 
Tento cíl však zatím nebyl splněn. Fond 
InvestEU by měl proto výrazně přispět 
ke zvýšení veřejných a soukromých 
investic do výzkumu a inovací v členských 
státech, a pomoci tak dosáhnout toho, aby 
do výzkumu a vývoje směřovaly celkové 
investice ve výši nejméně 3 % HDP Unie. 
Dosažení tohoto cíle by vyžadovalo, aby 
členské státy a soukromý sektor doplnily 
Fond InvestEU vlastními posílenými 
investicemi v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací, a zabránily tak nedostatku 
investic do výzkumu a inovací, který 
poškozuje průmyslovou a hospodářskou 
konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 
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jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 
rovněž poskytovat vhodné finanční 
produkty pro krytí různých fází inovačního 
cyklu a širokou škálu zúčastněných 
subjektů, zejména aby bylo možné v Unii 
rozšiřovat a zavádět řešení v komerčním 
měřítku tak, aby tato řešení byla na 
světových trzích konkurenceschopná a aby 
se podpořilo přední postavení Unie v 
oblasti udržitelných technologií na světové 
úrovni v synergii s programem Horizont 
Evropa, včetně Evropské rady pro inovace. 
V tomto ohledu by jako spolehlivý základ 
pro poskytování této cílené podpory měly 
sloužit zkušenosti získané z finančních 
nástrojů, jako je InnovFin – finanční 
prostředky EU pro inovátory, který byl 
zaveden v rámci programu Horizont 2020 
k usnadnění a urychlení přístupu 
inovativních podniků k financování.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní a 
digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch, a zejména odvětví 
pohostinství, je důležitou složkou 
ekonomiky Unie, neboť spolu s odvětvím 
cestování přímo přispívá k HDP Unie 
3,9 % a představuje 5,1 % celkové 
pracovní síly v Unii, přičemž velká část 
těchto pracovníků působí v 
mikropodnicích, malých a středních 
podnicích a rodinných podnicích a 
zahrnuje vysoký podíl žen, mladých lidí, 
sezónních pracovníků a osob ve 
zranitelném postavení. Odvětví cestovního 
ruchu zaznamenalo v důsledku pandemie 
COVID-19 zvláště výrazný propad s 
rozsáhlými ztrátami příjmů pro hotely, 
restaurace, cestovní kanceláře a agentury 
a dálkovou železniční dopravu, výletní 
plavby a letecké dopravce. Program 
InvestEU by měl přispívat k posílení 
dlouhodobé konkurenceschopnosti tohoto 
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odvětví a rozvíjet udržitelné odvětví 
cestovního ruchu tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelnou, 
bezpečnou, spravedlivou, inovativní a 
digitální obnovu tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 
využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, provádění 
záruky pro mladé lidi a plnění cílů nové 
agendy dovedností pro Evropu týkajících 
se konkurenceschopnosti, sociální 
spravedlnosti a odolnosti, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků, a to i u pracovníků, kteří 
odejdou (tzv. „outskilling“), mimo jiné v 
regionech závislých na uhlíkově 
intenzivním hospodářství a postižených 
strukturálním přechodem k 
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mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

nízkouhlíkovému hospodářství. Měl by být 
využíván k podpoře projektů, které 
vytvářejí pozitivní sociální dopady a 
posilují sociální začlenění tím, že pomáhají 
zvyšovat zaměstnanost ve všech regionech, 
zejména mezi osobami bez kvalifikace 
nebo s nízkou mírou dovedností a osobami 
dlouhodobě nezaměstnanými, a zlepšovat 
situaci v oblasti genderové rovnosti, 
rovných příležitostí, nediskriminace, 
včetně forem zaměstnání, které podporují 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem a lepší rozdělení odpovědností za 
péči, přístupnosti, mezigenerační 
solidarity, odvětví zdravotních a sociálních 
služeb, sociálního bydlení, bezdomovectví, 
digitální inkluze a rozvoje komunit, úlohy 
a místa mladých lidí ve společnosti a 
zranitelných osob včetně státních 
příslušníků třetích zemí. Program InvestEU 
by měl rovněž podporovat evropskou 
kulturu a kreativitu se sociálním cílem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 

(23) Aby bylo možné reagovat na 
nepříznivé důsledky zásadních 
společenských proměn v Unii a proměn 
trhu práce v průběhu následujícího 
desetiletí, je nezbytné investovat do 
lidského kapitálu, sociální infrastruktury, 
mikrofinancování, etického financování a 
financování sociálních podniků a nových 
obchodních modelů sociální ekonomiky, 
včetně investic se sociálním dopadem a 
uzavírání smluv na dosažení sociálních 
výsledků. Program InvestEU by měl 
posilovat vznikající ekosystém sociálního 
trhu a zvyšovat tak nabídku financování a 
přístup k němu v případě mikropodniků a 
sociálních podniků a zařízení sociální 
solidarity, aby byla uspokojena poptávka 
těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 
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pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, zdraví a bydlení, 
pro období let 2018 až 2030 celkovou 
investiční mezeru ve výši nejméně 
1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy vyžaduje 
podporu, a to i na úrovni Unie. Proto by 
měla být na podporu rozvoje hodnotového 
řetězce sociálního trhu a odolnější Unie 
využita kolektivní síla veřejného, 
komerčního i filantropického kapitálu a 
také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

pracovní skupiny na vysoké úrovni 
o investicích do sociální infrastruktury 
v Evropě z ledna 2018 nazvaná „Posílení 
investic do sociální infrastruktury v 
Evropě“ identifikovala v oblasti sociální 
infrastruktury a služeb, včetně vzdělávání, 
odborné přípravy, rozvoje dovedností, 
zdraví a bydlení, pro období let 2018 až 
2030 celkovou investiční mezeru ve výši 
nejméně 1,5 bilionu EUR. Tato oblast tedy 
vyžaduje podporu, a to i na úrovni Unie. 
Proto by měla být na podporu rozvoje 
hodnotového řetězce sociálního trhu a 
odolnější Unie využita kolektivní síla 
veřejného, komerčního i filantropického 
kapitálu a také podpora ze strany nadací a 
alternativních druhů poskytovatelů 
finančních prostředků, jako jsou etické, 
sociální a udržitelné subjekty.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 
fázi oživení, zejména malým a středním 
podnikům a mikropodnikům, a zároveň by 
měl zajistit, že se investoři více zaměří na 
střednědobé a dlouhodobé politické 
priority Unie a na provádění unijních 
právních předpisů, jako jsou Zelená 
dohoda pro Evropu, investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu, nařízení Evropského 
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zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

parlamentu a Rady (EU) 2020/8521a, 
evropský právní rámec pro klima, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy, evropská strategie pro data, bílá 
kniha o umělé inteligenci, nová 
průmyslová strategie pro Evropu 
zahrnující ekosystémový přístup, strategie 
pro malé a střední podniky, ambice 
programu Horizont Evropa, renovační 
vlna, evropský pilíř sociálních práv a silná 
sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci. Měl by výrazně zvýšit 
kapacitu skupiny Evropské investiční 
banky (EIB) a národních podpůrných bank 
a institucí a dalších prováděcích partnerů 
podstupovat rizika na podporu 
hospodářského oživení.

_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
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zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

zajistit pouze odolné hospodářství Unie, tj. 
hospodářství, které je digitalizované, 
inovativní a environmentálně udržitelné a 
schopné čelit společenským a 
hospodářským otřesům a zachovat 
prosperitu společnosti a budoucích 
generací, a také evropské hospodářství, 
které je inkluzivní a integrované.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti 
v těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží 
a služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, 
technologií pro skladování energie včetně 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro čistý vodík a 
palivové články, dekarbonizačních 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, v souladu s prioritami popsanými 
v Nové průmyslové strategii pro zelenou a 
digitální Evropu a s modelem rozvoje 
založeným na průmyslových 
ekosystémech. Tato oblast investic by 
měla rovněž zlepšit konkurenceschopnost 
ekonomik členských států, včetně potřeby 
obnovit výrobní kapacitu členských států 
a přinést investice orientované na 
budoucnost, které podpoří podnikání a 
tvorbu pracovních míst a posílí odolnost, 
mimo jiné snížením závislosti na 
zranitelných dodavatelských řetězcích. 
Projekty by měly zajišťovat přidanou 
hodnotu Unie a měly by mít buď 
přeshraniční charakter, nebo by 
prostřednictvím vedlejších účinků měly 
přinášet skutečnou přidanou hodnotu ve 
více než jednom členském státě nebo 
regionu. Žádná podpora by neměla jít 
přímo do vnitrostátních rozpočtů, ani by 
neměla nahrazovat vnitrostátní rozpočtové 
výdaje, jako jsou například sociální dávky. 
Oblasti strategického významu zahrnují: 
i) poskytování kritické zdravotní péče, 
udržitelnou, etickou produkci, výrobu a 
vytváření zásob léčivých přípravků a 
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technologií pro průmysl, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009; Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

zdravotnických prostředků a potřeb a 
ochranného vybavení, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany na základě zásad široké 
dosažitelnosti a cenové dostupnosti 
produktů nezbytných pro mimořádné 
události v oblasti zdraví, ii) fyzickou i 
virtuální kritickou infrastrukturu, 
iii) poskytování know-how, zboží, 
technologií a služeb, které slouží k 
provozu a údržbě takovéto infrastruktury, 
iv) klíčové základní, transformační, zelené 
a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro hospodářství Unie a 
udržitelnou a inovativní průmyslovou 
budoucnost Unie, včetně gigabitového 
propojení, umělé inteligence, technologií 
blockchain a distribuované účetní knihy, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge a cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, obnovitelných a dalších 
energetických technologií přispívajících k 
plnění cíle dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality, technologií pro 
skladování energie včetně udržitelných 
baterií, udržitelných dopravních 
technologií, aplikací pro čistý vodík a 
palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, např. výroby oceli 
bez CO2, a infrastruktury pro zachycování 
a ukládání uhlíku během průmyslových 
procesů, bioelektráren a výrobních 
zařízení za účelem transformace 
energetiky, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, kosmických 
systémů a technologií včetně kritických 
kosmických komponentů a kosmických 
služeb a aplikací, v) zařízení na recyklaci 
a výrobní zařízení pro hromadnou výrobu 
informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v 
Unii, vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
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podniky nebo spotřebitele v Unii, 
vii) dodavatelské řetězce a odolnost vůči 
otřesům na straně nabídky, viii) kritické 
technologie, vstupy a aplikace pro 
bezpečnost Unie a jejích členských států, 
jako jsou bezpečnostní, obranné a 
kosmické odvětví a kybernetická 
bezpečnost, včetně zabezpečení sítě 5G, a 
zboží dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009 a jeho 
následných revidovaných znění. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a neměli by mít dceřiné společnosti, které 
nevyvíjejí žádnou skutečnou 
hospodářskou činnost, v zemi uvedené na 
unijním seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí a měli by působit v Unii v tom 
smyslu, že mají v Unii významné činnosti, 
pokud jde o personál, výrobu, výzkum a 
vývoj nebo jiné obchodní činnosti. 
Možnost získat podporu by měly mít 
projekty, které přispívají k diverzifikaci 
strategických dodavatelských řetězců na 
jednotném trhu prostřednictvím operací na 
více místech v celé Unii.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam a kteří by potřebovali dlouhodobé 
investice nebo na které se vztahuje 
mechanismus prověřování přímých 
zahraničních investic. Kromě toho by z 
oblasti strategických evropských investic 
měly těžit především významné projekty 
společného evropského zájmu.

(29) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit rovněž na 
dodavatele usazené a působící v Unii, 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, kteří nepředstavují hrozbu pro 
bezpečnostní a obranné zájmy Unie a kteří 
by potřebovali dlouhodobé investice nebo 
na které se vztahuje mechanismus 
prověřování přímých zahraničních investic. 
Kromě toho by z oblasti strategických 
evropských investic měly těžit především 
významné projekty společného evropského 
zájmu, které jsou v souladu s cíli Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí. 
Finanční podpora by však neměla být 
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poskytnuta projektům, které nejsou v 
souladu se strategickými a ekonomickými 
zájmy Unie, např. projektům, které by 
zvýšily závislost na zranitelných nebo 
nediverzifikovaných dodavatelských 
řetězcích. Oblast strategických evropských 
investic by měla rovněž podporovat 
strategickou spolupráci mezi 
průmyslovými partnery a výzkumnými 
subjekty. Taková podpora bude posilovat 
součinnost mezi programy InvestEU a 
Horizont Evropa.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Přidání oblasti strategických 
evropských investic je nezbytné v důsledku 
celosvětového propuknutí onemocnění 
COVID-19 a jeho dopadu na život lidí a 
dodavatelské řetězce a v důsledku vzniku 
některých zranitelných míst. Mělo by 
podporovat udržitelné hospodářské 
oživení a zvyšovat odolnost, včetně 
možnosti upřednostnit přidělování 
technické podpory a pomoci málo 
rozvinutým regionům, a současně zajistit 
přísnou adicionalitu všech investic 
podporovaných z Fondu InvestEU. Z 
tohoto důvodu je důležité zajistit, aby byla 
prostřednictvím účinné komunikace, která 
zdůrazní akce financované Unií a jejich 
výsledky, zajištěna viditelnost financování 
poskytovaného Unií z Fondu InvestEU, 
zejména z oblasti strategických 
evropských investic, a stanovených 
strategických priorit, aby se tak vhodným 
způsobem propagovala přidaná hodnota 
Unie, kterou v rámci hospodářského 
oživení fond InvestEU přináší.

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění investic 
ve prospěch regionů zapojených do 
spravedlivé transformace.

(30) InvestEU by měl rovněž poskytnout 
podporu na financování k zajištění 
udržitelných investic ve prospěch regionů 
zapojených do spravedlivé transformace, 
zejména v oblasti energetické účinnosti, i 
možnost, aby příslušné regiony mohly 
využívat specializované technické pomoci 
prostřednictvím fondu InvestEU.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Záruka EU tvořící základ Fondu 
InvestEU by měla být prováděna nepřímo 
Komisí, která se bude opírat o prováděcí 
partnery s přístupem k finančním 
zprostředkovatelům, jsou-li zapojeni, a ke 
konečným příjemcům. Výběr prováděcích 
partnerů by měl být transparentní a nemělo 
by při něm docházet k žádnému střetu 
zájmů. Komise by měla s jednotlivými 
prováděcími partnery uzavřít záruční 
dohodu přidělující záruční kapacitu z 
Fondu InvestEU na podporu jejich 
finančních a investičních operací, které 
splňují kritéria způsobilosti Fondu 
InvestEU a přispívají k plnění jeho cílů. 
Řízení rizika souvisejícího se zárukou EU 
by nemělo bránit přímému přístupu k 
záruce EU ze strany prováděcích partnerů. 
Je-li prováděcím partnerům poskytnuta 
záruka EU v rámci složky EU, měli by tito 
partneři plně odpovídat za celý investiční 
proces a za řádnou péči v souvislosti 
s příslušnými finančními nebo investičními 
operacemi. Fond InvestEU by měl 
podporovat projekty, které mají typicky 
vyšší rizikový profil než projekty 
podporované normálními operacemi 

(40) Záruka EU tvořící základ Fondu 
InvestEU by měla být prováděna nepřímo 
Komisí, která se bude opírat o prováděcí 
partnery s přístupem k finančním 
zprostředkovatelům, jsou-li zapojeni, a ke 
konečným příjemcům. Výběr prováděcích 
partnerů by měl být transparentní a nemělo 
by při něm docházet k žádnému střetu 
zájmů. Komise by měla s jednotlivými 
prováděcími partnery uzavřít záruční 
dohodu přidělující záruční kapacitu z 
Fondu InvestEU na podporu jejich 
finančních a investičních operací, které 
splňují kritéria způsobilosti Fondu 
InvestEU a přispívají k plnění jeho cílů. 
Řízení rizika souvisejícího se zárukou EU 
by nemělo bránit přímému přístupu k 
záruce EU ze strany prováděcích partnerů. 
Je-li prováděcím partnerům poskytnuta 
záruka EU v rámci složky EU, měli by tito 
partneři plně odpovídat za celý investiční 
proces a za řádnou péči v souvislosti 
s příslušnými finančními nebo investičními 
operacemi. Fond InvestEU by měl 
podporovat projekty, které mají typicky 
vyšší rizikový profil než projekty 
podporované normálními operacemi 
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prováděcích partnerů a jež by nemohly být 
během období, v němž je možné využít 
záruku EU, provedeny nebo by nemohly 
být provedeny ve stejném rozsahu pomocí 
jiných veřejných nebo soukromých zdrojů 
bez podpory z InvestEU. Na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti 
strategických evropských investic se však 
na kritérium adicionality mohou 
vztahovat zvláštní podmínky, které 
vyplývají z jejího zaměření.

prováděcích partnerů a jež by nemohly být 
během období, v němž je možné využít 
záruku EU, provedeny nebo by nemohly 
být provedeny ve stejném rozsahu pomocí 
jiných veřejných nebo soukromých zdrojů 
bez podpory z InvestEU.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým společnostem 
pomoci v přístupu k financování a v 
realizaci jejich plného potenciálu. Kromě 
toho je cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU a 
s cílem napravit selhání trhu na straně 
poptávky nástroje je nezbytné rozšířit 
technickou pomoc a poskytovat podporu 
pro vytváření projektů a tvorbu 
investičních návrhů, zejména v členských 
státech a regionech, které nemají k 
dispozici vnitrostátní podpůrné banky 
nebo technické know-how k vytváření 
návrhů a investičních platforem, a 
budování kapacit za účelem rozvoje 
organizačních kapacit a činností rozvoje 
trhu, které jsou potřebné k vytváření 
kvalitních projektů. Tato podpora by se 
měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své 
klíčové úloze dokáží malým a středním 
podnikům a dalším aktérům včetně 
komunit a místních orgánů pomoci v 
přístupu k financování a v realizaci jejich 
plného potenciálu, a měla by zahrnovat 
technickou pomoc, zejména pro členské 
státy se slabým finančním ekosystémem. 
Mimořádný důraz je třeba klást na 
snižování administrativní zátěže, zejména 
pro malé a střední podniky. Kromě toho je 
cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
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segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19. Tyto dodatečné 
zdroje by měly být použity tak, aby se 
zajistilo dodržení lhůt stanovených v 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení].

(61) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropská unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v jeho rámci k 
dispozici, by měla být v rámci InvestEU 
prováděna opatření na podporu oživení a 
odolnosti, která by řešila bezprecedentní 
dopad krize COVID-19 a poskytovala 
evropským občanům dlouhodobé 
environmentální a společenské výhody, 
jako jsou kvalitní dlouhodobá pracovní 
místa a veřejná infrastruktura, mj. 
podporou udržitelné a digitální 
transformace společností v souladu s cíli 
oblasti strategických evropských investic, 
a podporovala dlouhodobý růst, kvalitní 
pracovní místa a konkurenceschopnost. 
Tyto dodatečné zdroje by měly být použity 
tak, aby se zajistilo dodržení lhůt 
stanovených v nařízení [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení].

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie, zejména 
malých a středních podniků, po krizi 
způsobené pandemií COVID-19 v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
klimatu, zejména s právním rámcem pro 
klima, a zásadou „významně 
nepoškozovat“, strategické autonomii 
Unie, udržení a posílení průmyslových 
ekosystémů, strategických hodnotových 
řetězců a klimatické a digitální 
transformace a vytvoření, zachování a 
posílení činností, které mají pro Unii 
strategický význam, pokud jde o kritickou 
infrastrukturu, transformační technologie, 
suroviny a urychlení technologického 
přenosu, průlomový výzkum a inovace 
včetně ekosystémů pro rozvoj 
technologického podnikání a vstupy pro 
podniky a spotřebitele.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství.

e) podporu finančních a investičních 
operací včetně financování ze strany 
soukromého a rizikového kapitálu v 
odvětvích uvedených v čl. 7 odst. 1 
písm. e) za účelem zachování a posílení 
odolnosti, globální konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti ekonomiky Unie, čímž se 
přispěje ke strategické autonomii Unie;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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ea) společnosti registrované v zemích 
uvedených na unijním seznamu 
nespolupracujících jurisdikcí pro daňové 
účely nejsou způsobilé pro finanční 
podporu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 31 153 850 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e).

Z částky uvedené v odst. 1 prvním 
pododstavci se 31 153 850 000 EUR (v 
běžných cenách) přidělí na operace k 
realizaci opatření uvedených v článku 2 
nařízení [o nástroji Evropské unie na 
podporu oživení] k naplnění cílů 
uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e). 
Upřednostněny by měly být iniciativy 
přispívající k odolnosti, bezpečnosti a 
konkurenceschopnosti ekonomiky Unie, 
se zvláštním důrazem na zajištění 
odpovídající podpory pro klima a digitální 
transformaci, a související iniciativy, jako 
je rozvoj digitálních technologií a inovací, 
zavádění sítí 5G, umělá inteligence, 
vysokorychlostní sítě elektronických 
komunikací, data, zavádění obnovitelných 
zdrojů energie a investice do energetické 
účinnosti.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 

e) oblasti strategických evropských 
investic, která zahrnuje strategické, na 
budoucnost orientované investice na 
podporu konečných příjemců, včetně 
malých a středních podniků a začínajících 
podniků, kteří jsou usazeni v členském 
státě a působí v Unii a jejichž činnosti mají 
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zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

pro Unii strategický význam, zejména s 
ohledem na klimatickou a digitální 
transformaci, v souladu s prioritami 
popsanými v Nové průmyslové strategii 
pro zelenou a digitální Evropu, k nimž 
patří model rozvoje založený na 
průmyslových ekosystémech a cíl Unie v 
oblasti klimatické neutrality zakotvený v 
evropském právním rámci pro klima a cíli 
pro rok 2030. Tato oblast podporuje 
projekty, které zlepšují 
konkurenceschopnost ekonomik 
členských států, obnovují jejich výrobní 
kapacitu, snižují závislost na zranitelných 
dodavatelských řetězcích a podporují 
podnikání, vytváření pracovních míst a 
zlepšují odolnost v jedné z těchto dílčích 
oblastí:

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany;

i) poskytování kritické zdravotní 
péče, výroba a vytváření zásob léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků a 
potřeb, posílení kapacity reakce na krize v 
oblasti zdraví a systému civilní ochrany na 
základě zásad široké dosažitelnosti a 
cenové dostupnosti produktů nezbytných 
pro mimořádné události v oblasti zdraví;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 

ii) kritická infrastruktura, fyzická, 
analogová či digitální, včetně těch prvků 
infrastruktury, které byly identifikovány 
jako kritické, v oblastech energetiky, 
dopravy včetně veřejné dopravy a aktivní 
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komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

mobility, životního prostředí, vody, zdraví, 
bezpečné digitální komunikace a sítí, sítí 
5G a vysokorychlostních elektronických 
komunikačních sítí, internetu věcí, 
platforem pro online služby, bezpečného 
edge a cloud computingu, zpracování nebo 
ukládání dat, platební a finanční 
infrastruktury, leteckého a kosmického 
průmyslu, bezpečnosti a obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, veřejné 
správy, bezpečnosti, bydlení jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) poskytování zboží a služeb, které 
slouží k provozu a údržbě kritické 
infrastruktury podle bodu ii);

iii) poskytování know-how, zboží, 
technologií a služeb, které slouží k 
provozu a údržbě kritické infrastruktury 
podle bodu ii);

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro průmyslovou budoucnost 
Unie, včetně:

iv) klíčové základní, transformační, 
zelené a digitální technologie a průlomové 
inovace, jsou-li investice strategicky 
významné pro ekonomiku Unie a 
udržitelnou a inovativní průmyslovou 
budoucnost, včetně reindustrializace, s 
přihlížením k zásadě spravedlivé 
transformace a k širokým společenským 
přínosům, včetně



AD\1214550CS.docx 27/40 PE655.653v02-00

CS

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie;

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain a distribuované účetní knihy, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, technologií pro 
skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství;

b) technologií v oblasti energie z 
obnovitelných a jiných zdrojů, které 
přispívají k dosažení klimatické neutrality 
do roku 2050, technologií pro skladování 
energie včetně udržitelných baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
infrastruktury pro zachycování a ukládání 
CO2 během průmyslových procesů, 
bioelektráren a výrobních zařízení za 
účelem transformace energetiky, 
technologií pro oběhové hospodářství a 
dodavatelských řetězců;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod iv – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kosmických systémů a technologií, 
včetně kritických kosmických 
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komponentů, a kosmických služeb a 
aplikací;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) výrobní zařízení pro hromadnou 
výrobu informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v 
EU,

v) zařízení na recyklaci a výrobní 
zařízení pro hromadnou výrobu 
informačních, komunikačních a 
technologických součástek a zařízení v 
Unii;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vi

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
podniky nebo spotřebitele v EU, včetně 
energie či surovin nebo potravinového 
zabezpečení, s ohledem na účinné 
využívání zdrojů a oběhovost ve 
strategických hodnotových řetězcích;

vi) dodávky a vytváření zásob 
kritických vstupů pro veřejné subjekty, 
podniky nebo spotřebitele v Unii, včetně 
energie či surovin kromě těch, na které se 
již vztahují legislativní požadavky, nebo 
potravinového zabezpečení, s ohledem na 
účinné využívání zdrojů a oběhovost ve 
strategických hodnotových řetězcích a na 
strategické ekosystémy;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii) kritické technologie a vstupy pro 
bezpečnost Unie a jejích členských států, 
jako jsou obranné a kosmické odvětví a 
kybernetická bezpečnost, a zboží dvojího 
užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady 
(ES) č. 428/2009;

vii) kritické technologie, vstupy a 
aplikace pro bezpečnost Unie a jejích 
členských států, jako jsou bezpečnostní a 
obranné odvětví, kosmické odvětví a 
kybernetická bezpečnost, a zboží dvojího 
užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení Rady 
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(ES) č. 428/2009 či jeho následné revize a 
souvisejících právních předpisů. Kromě 
toho koneční příjemci nesmí vyvážet 
technologie související s obranou do 
třetích zemí, které ohrožují územní 
celistvost členských států, systematicky 
porušují mezinárodní právo nebo brání 
regionální či celosvětové bezpečnosti a 
stabilitě.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viia) investice a technická pomoc 
společnostem, zejména malým a středním 
podnikům, začínajícím podnikům, 
rodinným podnikům a komunitám s cílem 
zvýšit odolnost jejich hodnotových řetězců 
a obchodních modelů, zlepšit 
podnikatelské dovednosti a podpořit 
podmínky posilující podnikání, mj. 
rozvojem sítí klastrů a center pro digitální 
inovace, a technologický a udržitelný 
odvětvový rozvoj;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viib) kritické včasné odhalování a 
koordinované institucionální a 
ekonomické kapacity reakce v případě 
rizika krize a rozvoj řešení nepřetržitého 
fungování podniků a služeb pro základní 
veřejné a soukromé instituce a odvětví;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viic) investice do nových kosmických 
činností – jak u subjektů, které v rámci 
dodavatelského řetězce předcházejí, tak u 
těch, co následují – s cílem uvést na trh 
nejnadějnější technologie a aplikace, a 
tím zajistit konkurenceschopnost 
evropského kosmického průmyslu;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod vii d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

viid) strategické investice do projektů v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů a 
energetické účinnosti, včetně renovace 
budov, s vysokým potenciálem významně 
přispět k dosažení cílů stanovených ve 
směrnicích (EU) 2018/2001, (EU) 
2018/2002 a (EU) 2018/844 a přispět k 
dosažení klimaticky neutrálního a 
energeticky účinného stavebního odvětví, 
jež je součástí Zelené dohody pro Evropu, 
jak je stanoveno ve [strategii pro 
renovační vlnu], nebo opatření v rámci 
mechanismu Unie pro financování 
energie z obnovitelných zdrojů, jež jsou 
způsobilá v rámci programu InvestEU.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě investic do kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 

Žádný z konečných příjemců, kteří obdrží 
finanční prostředky v rámci této oblasti, 
zejména z příjemců, kteří obdrží finanční 
prostředky v oblasti kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
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bezpečnosti Unie a jejích členských států 
koneční příjemci nesmí být kontrolováni 
třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí a 
musí mít v Unii své výkonné vedení.

typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích, navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států 
nesmí být kontrolován třetí zemí nebo 
subjekty ze třetích zemí a musí mít v Unii 
své výkonné vedení. Finanční podpora 
nesmí být poskytnuta v případě, že daný 
projekt není v souladu se strategickými a 
ekonomickými zájmy Unie. Jedná se např. 
o projekty, které by zvýšily závislost na 
zranitelných nebo nediverzifikovaných 
dodavatelských řetězcích.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování a investice v rámci této 
oblasti zajistí odpovídající podporu 
souběžným výzvám spojeným s 
klimatickou a digitální transformací.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V případě finančních a investičních 
operací v rámci oblasti politiky pro 
strategické evropské investice v obranném 
a kosmickém odvětví a v oblasti 
kybernetické bezpečnosti mohou investiční 
pokyny stanovit omezení ohledně převodu 
a licencování práv duševního vlastnictví na 
kritické technologie a technologie, jež 
slouží k zajištění bezpečnosti Unie a jejích 
členských států.

8. V případě finančních a investičních 
operací v rámci oblasti politiky pro 
strategické evropské investice v 
bezpečnostním a obranném odvětví, 
kosmickém odvětví a v oblasti 
kybernetické bezpečnosti mohou investiční 
pokyny stanovit omezení ohledně převodu 
a licencování práv duševního vlastnictví na 
kritické technologie a technologie, jež 
slouží k zajištění bezpečnosti Unie a jejích 
členských států, zejména když koneční 
příjemci komercializují produkty 
související s obranou, kosmickým 
odvětvím a kybernetickou bezpečností v 
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třetích zemích, které ohrožují územní 
celistvost členských států, porušují 
mezinárodní právo a systematicky 
narušují regionální bezpečnost a mír.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o oblast udržitelné 
infrastruktury, podporuje Poradenské 
centrum InvestEU způsobilé podniky a 
poskytuje jim technickou pomoc a postupy 
ve snaze zjednodušit nadměrnou 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v příslušných případech pomáhá 
předkladatelům projektů při vývoji 
projektů tak, aby splňovaly cíle vytyčené v 
článcích 3 a 7 a kritéria způsobilosti 
stanovená v článku 13, a usnadňuje vývoj 
významných projektů společného 
evropského zájmu a agregátorů projektů 
malého rozsahu, a to i prostřednictvím 
investičních platforem uvedených v 
písmeni f) tohoto odstavce, s tím, že taková 
pomoc nepředjímá závěry investičního 
výboru, pokud jde o použití záruky EU na 
tyto projekty;

c) v příslušných případech pomáhá 
předkladatelům projektů při vývoji 
projektů tak, aby splňovaly cíle vytyčené v 
článcích 3 a 7 a kritéria způsobilosti 
stanovená v článku 13, a usnadňuje vývoj 
významných projektů společného 
evropského zájmu v souladu s 
překlenujícími cíli Unie v oblasti klimatu, 
včetně spravedlivého přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku, a 
agregátorů projektů malého rozsahu, a to i 
prostřednictvím investičních platforem 
uvedených v písmeni f) tohoto odstavce a 
strategických aliancí, které přispívají k 
vytváření strategických hodnotových 
řetězců v rámci ekosystémového přístupu, 
s tím, že taková pomoc nepředjímá závěry 
investičního výboru, pokud jde o použití 
záruky EU na tyto projekty;
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatnění požadavků podle prvního 
pododstavce na projekty v odvětví obrany 
a v kosmickém odvětví je podmíněno 
dodržením případných povinností 
zachovávat důvěrnost či mlčenlivost.

Uplatnění požadavků podle prvního 
pododstavce na projekty v odvětví obrany 
a v kosmickém odvětví je podmíněno 
dodržením případných povinností 
zachovávat důvěrnost či mlčenlivost, s 
výjimkou případů, kdy je podezření nebo 
existují důkazy, že by projekty mohly 
sloužit třetím zemím, které ohrožují 
územní celistvost členských států, porušují 
mezinárodní právo a narušují regionální 
mír a bezpečnost. Potenciální příjemci, 
příjemci, účastníci a koneční příjemci 
finančních nástrojů musí být zcela 
transparentně zveřejněni. Musí být 
uvedeni v digitálním systému pro 
sledování finančních prostředků Unie. 
Tento systém vytvoří Komise.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha II – bod 12 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) cenově dostupného sociálního 
bydlení;58

ii) cenově dostupného, zdravého a 
energeticky účinného sociálního bydlení58;

_________________ _________________
58 Cenově dostupné sociální bydlení je 
třeba chápat v tom smyslu, že se zaměřuje 
na znevýhodněné osoby nebo sociálně 
méně zvýhodněné skupiny, které kvůli 
omezené solventnosti čelí vážné deprivaci 
v oblasti bydlení nebo nejsou schopny 
získat bydlení za tržních podmínek.

58 Cenově dostupné sociální bydlení je 
třeba chápat v tom smyslu, že se zaměřuje 
na znevýhodněné osoby nebo sociálně 
méně zvýhodněné skupiny, které kvůli 
omezené solventnosti čelí vážné deprivaci 
v oblasti bydlení nebo nejsou schopny 
získat bydlení za tržních podmínek.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
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Příloha III – bod 8 – podbod 8.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.1 Počet a objem operací 
přispívajících k poskytování kritické 
infrastruktury, v členění podle fyzické 
infrastruktury a případně souvisejícího 
zboží a služeb

8.1 Počet a objem operací 
přispívajících k poskytování kritické 
infrastruktury, v členění podle fyzické a 
virtuální infrastruktury a případně 
souvisejícího zboží a služeb

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.3 Počet a objem operací 
přispívajících k vývoji kritických 
technologií a vstupů pro bezpečnost Unie a 
jejích členských států a zboží dvojího užití

8.3 Počet a objem operací 
přispívajících k výzkumu a vývoji 
kritických technologií a vstupů pro 
bezpečnost Unie a jejích členských států a 
zboží dvojího užití

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.4a Počet klastrů a center pro digitální 
inovace podporovaných za účelem 
vytváření součinnosti mezi regionálními, 
celostátními, evropskými a soukromými 
podniky a společnostmi

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.5 Počet a objem operací 
přispívajících k dodávkám, výrobě a 
vytváření zásob kritických vstupů, včetně 

8.5 Počet a objem operací 
přispívajících k dodávkám, výrobě a 
vytváření zásob kritických vstupů – pokud 
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poskytování kritické zdravotní péče nejsou v mezích stávajících právních 
požadavků –, včetně poskytování kritické 
zdravotní péče

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7a Počet a objem operací na pomoc 
podnikům a komunitám, zejména malým 
a středním podnikům, za účelem 
digitalizace jejich podnikání a zvýšení 
odolnosti jejich hodnotových řetězců a 
obchodních modelů

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7b Počet začínajících podniků, 
technologických podniků a inovačních 
ekosystémů podporovaných z tohoto 
investičního nástroje a vytvořených s jeho 
pomocí, počet a objem operací na podporu 
podnikání

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7c Počet a objem operací přispívajících 
ke snížení emisí skleníkových plynů za 
účelem dosažení ekonomiky s nulovými 
čistými emisemi v souladu s evropskými 
cíli v oblasti klimatu
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7d Počet závazků evropských center pro 
investiční poradenství v regionech a 
členských státech, které dosud měly v 
oblasti iniciování a rozvoje projektů jen 
omezené výsledky, a v průmyslových 
odvětvích s nedostatečnými investicemi, 
která v minulosti neměla z investičních 
nástrojů Unie prospěch

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7e Zvýšení objemu investic soukromého 
kapitálu a rizikového kapitálu do 
souvisejících projektů

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Příloha III – bod 8 – podbod 8.7 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8.7f Regionální a vnitrostátní záběr, z nějž 
vyplývá, že podporované členské státy a 
regiony jsou na území EU rozloženy 
rovnoměrně a že se výhody nesoustřeďují 
jen v omezeném počtu členských států 
nebo regionů

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Příloha V – část A – odst. 2 – bod 1 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) v případě podpory na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti 
strategických evropských investic by 
investice nebyla provedena nebo by nebyla 
provedena ve stejném rozsahu 
prostřednictvím tržního financování 
subjekty usazenými a působícími v Unii z 
důvodu obtíží s internalizací výhod 
poskytovaných evropským strategickým 
zájmům;

f) v případě podpory na finanční a 
investiční operace v rámci oblasti 
strategických evropských investic by 
investice nebyla provedena nebo by nebyla 
provedena prostřednictvím tržního 
financování subjekty usazenými a 
působícími v Unii z důvodu obtíží s 
internalizací výhod poskytovaných 
evropským strategickým zájmům a její 
dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Příloha V – část A – odst. 2 – bod 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Finanční a investiční operace v 
rámci oblasti strategických evropských 
investic lze rovněž považovat za 
doplňující, pokud by tyto operace bez 
podpory z Fondu InvestEU nebyly 
provedeny nebo by nebyly provedeny ve 
stejném rozsahu jinými soukromými a 
veřejnými subjekty usazenými a 
působícími v Unii.

(3) Finanční a investiční operace v 
rámci oblasti strategických evropských 
investic lze rovněž považovat za 
doplňující, pokud by tyto operace bez 
podpory z Fondu InvestEU nebyly 
provedeny jinými soukromými a veřejnými 
subjekty usazenými a působícími v Unii.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha V – část A – odst. 1 – bod 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) investice související s dobýváním 
nebo těžbou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním pevných 
fosilních paliv a ropy, jakož i investice 
související s těžbou plynu. Toto vynětí se 
nevztahuje na:

(12) investice související s dobýváním 
nebo těžbou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv a ropy, jakož i investice související 
s těžbou plynu. Toto vynětí se nevztahuje 
na projekty způsobilé v rámci [Fondu pro 
spravedlivou transformaci].

Pozměňovací návrh 59
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Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – bod 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) projekty, u nichž neexistuje žádná 
reálná alternativní technologie;

vypouští se

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – bod 12 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) projekty týkající se prevence 
a omezování znečištění;

vypouští se

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha V – část B – odst. 1 – bod 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) projekty vybavené zařízením pro 
zachycování a ukládání uhlíku nebo 
zachycování a využívání uhlíku; 
průmyslové nebo výzkumné projekty, které 
v porovnání s příslušnými referenčními 
hodnotami systému EU pro obchodování 
s emisemi vedou k podstatnému snížení 
emisí skleníkových plynů;

vypouští se
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