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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 gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Pandémia COVID-19 predstavuje 
obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. V dôsledku opatrení 
potrebných na zamedzenie jej šírenia sa 
v EÚ výrazne znížila hospodárska činnosť. 
Očakáva sa, že HDP EÚ v roku 2020 
klesne približne o 8,3 %, čo je oveľa hlbší 
prepad ako počas finančnej krízy v roku 
2009. Intenzitu makroekonomického šoku 
však ešte nie je možné presne určiť. 
Okrem toho je vplyv pandémie COVID-19 
v Európe nerovnomerný a niektoré 
regióny sú viac postihnuté, čím sa zvyšujú 
očakávania zlyhaní trhu v týchto 
oblastiach, ako aj v konkrétnych 
priemyselných odvetviach s obrovským 
vplyvom na rast a zamestnanosť. Po 
vypuknutí pandémie sa ukázalo vzájomné 
prepojenie globálnych dodávateľských 
reťazcov a odhalili sa niektoré zraniteľné 
miesta, ako napríklad nadmerná závislosť 
strategických odvetví od 
nediverzifikovaných externých zdrojov 
dodávok. Pandémia COVID-19 navyše 
jasne ukázala, že tradičné funkcie 
obchodných modelov spočívajúce vo 
vytváraní a poskytovaní hodnoty sú veľmi 
slabé a že prechod na model udržateľnej a 
digitalizovanej výroby je strategickou 
prioritou, aby mohla mať v budúcnosti 
Únia vedúce globálne postavenie. Takéto 
zraniteľné miesta je potrebné riešiť, najmä 
pre malé a stredné podniky (MSP), 
ekosystémy startupov a mikropodniky, aby 
sa zlepšila reakcia Únie na núdzové 
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a stredných podnikov (MSP) a potrebu 
riešiť kľúčové spoločenské výzvy, ako je 
udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 
V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie 
a na zabezpečenie rýchlej, inkluzívnej 
a zdravej obnovy hospodárstva je preto 
potrebná podpora na riešenie zlyhaní trhu 
a suboptimálnych investičných situácií 
a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

situácie, ako aj odolnosť celého 
hospodárstva, a to aj prostredníctvom 
digitalizácie hospodárstva, súdržnosti a 
udržateľnosti, a zachovala sa jeho 
otvorenosť voči hospodárskej súťaži 
a obchodu v súlade s jeho pravidlami. 
Investičná činnosť podľa očakávaní 
výrazne klesla. Aj keď pred pandémiou 
bolo možné v Únii pozorovať zlepšenie 
pomerov investícií k HDP, toto zlepšenie 
nezodpovedalo očakávaniam v období 
výraznej obnovy a nepostačovalo na 
kompenzáciu rokov nedostatočných 
investícií po kríze v roku 2009. Čo je však 
dôležitejšie, súčasná úroveň investícií 
a investičné prognózy nepokrývajú potreby 
štrukturálnych investícií Únie na 
reštartovanie a udržanie dlhodobého rastu 
vzhľadom na technologické zmeny 
a globálnu konkurencieschopnosť vrátane 
inovácií, zručností, infraštruktúry, MSP a 
startupov a potrebu riešiť kľúčové 
spoločenské výzvy, ako je udržateľnosť 
alebo starnutie obyvateľstva. V záujme 
dosiahnutia cieľov politiky Únie a podpory 
rýchlej, inkluzívnej, udržateľnej a zdravej 
obnovy hospodárstva je preto potrebná 
podpora projektov, ktoré by inak bolo 
ťažké financovať a ktoré európskym 
občanom poskytujú dlhodobé 
environmentálne a spoločenské prínosy, 
ako sú vysokokvalitné dlhodobé pracovné 
miesta a verejná infraštruktúra, ako aj 
udržateľné riešenia krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19. Preto je 
mimoriadne dôležité určiť a podporovať 
projekty, ktoré zabezpečujú túto skutočnú 
doplnkovosť a kvalitu, zabraňovať 
duplicite a vytláčaniu iných zdrojov, ako 
aj riešiť zlyhania trhu a suboptimálnych 
investičných situácií a znížiť nedostatok 
investícií v cieľových sektoroch v celej 
Únii, čím sa zabráni upevneniu alebo 
prehlbovaniu existujúcej nerovnováhy 
medzi hospodárstvami členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) V posledných rokoch Únia prijala 
ambiciózne stratégie na dobudovanie 
jednotného trhu a na stimuláciu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a tvorby 
pracovných miest, ako napríklad „Európa 
2020: stratégia na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu“ z 3. marca 2010, 
„Akčný plán na vybudovanie únie 
kapitálových trhov“ z 30. septembra 2015, 
„Nová európska stratégia pre kultúru“ 
z 22. mája 2018, „balík opatrení v oblasti 
čistej energie pre všetkých Európanov“ 
z 30. novembra 2016, „Kruh sa uzatvára – 
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo“ 
z 2. decembra 2015, „Európska stratégia 
pre nízkoemisnú mobilitu“ z 20. júla 2016, 
„Akčný plán v oblasti európskej obrany“ 
z 30. novembra 2016, „Zriadenie 
Európskeho obranného fondu“ zo 7. júna 
2017, „Stratégia pre Európu v oblasti 
kozmického priestoru“ z 26. októbra 2016, 
„Medziinštitucionálne vyhlásenie 
Európskeho piliera sociálnych práv“ 
z 13. decembra 2017, „Európska zelená 
dohoda“ z 11. decembra 2019, „investičný 
plán Európskej zelenej dohody“ zo 
14. januára 2020, „Silná sociálna Európa 
pre spravodlivé transformácie“ zo 
14. januára 2020, „Stratégia Komisie pre 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, 
„Stratégia v oblasti údajov“ a „Oznámenie 
o umelej inteligencii“ z 19. februára 2020, 
„Nová priemyselná stratégia pre Európu“ 
z 10. marca 2020, „Stratégia pre MSP pre 
zelenú a digitálnu Európu“ z 10. marca 
2020 a stratégia EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2030 z 20. mája 2020, ako aj 
návrh nariadenia, ktorým sa stanovuje 
rámec na dosiahnutie klimatickej 
neutrality, predložený Komisiou 4. marca 
2020. Fond InvestEU by mal využívať 
a podporovať synergie medzi týmito 
navzájom sa posilňujúcimi stratégiami 
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prostredníctvom poskytovania podpory na 
investície a prístupu k financovaniu.

Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne odvetvia sú 
základom našej kultúrnej rozmanitosti 
a demokracie v digitálnom veku 
a neoddeliteľnou súčasťou našej 
zvrchovanosti a autonómie a strategické 
investície do audiovizuálneho 
a mediálneho obsahu a technológií určia 
dlhodobú schopnosť produkovať 
a distribuovať obsah širokému publiku 
naprieč štátnymi hranicami.

(6) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
kľúčovými a rýchlo sa rozvíjajúcimi 
odvetviami v Únii a vytvárajú tak 
ekonomickú, ako aj kultúrnu hodnotu 
z hľadiska duševného vlastníctva 
a individuálnej tvorivosti. Obmedzenia 
sociálnych kontaktov zavedené počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 však 
mali výrazný negatívny hospodársky vplyv 
na tieto odvetvia. Okrem toho nehmotná 
povaha aktív v týchto odvetviach 
obmedzuje prístup MSP a organizácií 
z uvedených odvetví k súkromným 
finančným prostriedkom, ktoré sú 
nevyhnutné na to, aby boli schopné 
investovať, rozširovať sa a súťažiť na 
medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 
by mal naďalej uľahčovať prístup 
k financovaniu pre MSP a organizácie 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu a mal 
by využívať synergie s odvetviami 
cestovného ruchu a potravinárstva. 
Kultúrny a kreatívny priemysel 
a audiovizuálne a mediálne, ako aj 
kreatívne odvetvia sú základom našej 
kultúrnej rozmanitosti a demokracie 
v digitálnom veku a strategické investície 
do audiovizuálneho a mediálneho obsahu 
a technológií určia dlhodobú schopnosť 
produkovať a distribuovať obsah širokému 
publiku naprieč štátnymi hranicami.
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Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 

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

podporovať rýchle a ultrarýchle 
širokopásmové pripojenie vo všetkých 
vidieckych a mestských regiónoch Únie, 
poskytovať podporu digitálnym startupom 
a inovačným MSP, aby mohli lepšie 
súťažiť a rozširovať sa, a urýchliť 
digitálnu transformáciu celého 
hospodárstva s cieľom zvýšiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť a odolnosť 
hospodárstva Únie. Rozsiahle investície do 
inovačných ekosystémov, ktoré podporujú 
technologické podnikanie a rozvoj 
startupov, ako aj investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030 vrátane zásadných investícií do 
obnovy a integrácie inovačných riešení v 
odvetví stavebníctva, v záujme dosiahnutia 
cieľa uhlíkovej neutrality a vysoko 
energeticky efektívneho a klimaticky 
neutrálneho odvetvia stavebníctva. 
Podpora z Fondu InvestEU by sa preto 
mala zameriavať na investície do dopravy, 
energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry, 
kozmickej infraštruktúry a digitálnej 
infraštruktúry. V rámci Programu InvestEU 
by sa mali uprednostňovať oblasti 
s nedostatočnou úrovňou investícií v celej 
Únii. S cieľom maximalizovať vplyv 
a pridanú hodnotu financovania 
z prostriedkov Únie je vhodné podporovať 
efektívny investičný proces, ktorý umožní 
zviditeľniť databázu projektov 
a maximalizuje synergie v rámci rôznych 
relevantných programov Únie napríklad 
v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
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bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej, 
kozmickej – na obežnej dráhe aj pozemnej 
– a inej kritickej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
boli v jednotlivých regiónoch 
nerovnomerné a očakáva sa, že tento 
trend sa urýchli v regiónoch, ktoré 
pandémia postihla viac. Okrem toho 
investície do činností s vyšším rizikom, 
ako je výskum a inovácie, boli stále 
nedostatočné a v súčasnosti sa očakáva, že 
ich kríza výrazne zasiahla. Výskum a 
inovácie budú zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri prekonávaní krízy, upevňovaní 
odolnosti Únie pri riešení budúcich výziev 
a vytváraní potrebných technológií na 
dosiahnutie politík a cieľov Únie. V rámci 
stratégie Európa 2020 sa členské štáty 
dohodli, že do roku 2020 sa budú aspoň 
3 % HDP investovať do výskumu a 
inovácií. Tento cieľ však doteraz nebol 
dosiahnutý. Program InvestEU by preto 
mal podstatne prispieť k zvýšeniu 
verejných a súkromných investícií do 
výskumu a inovácií v členských štátoch, a 
tým pomôcť dosiahnuť celkové investície 
do výskumu a vývoja vo výške najmenej 3 
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pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

% HDP Únie. Dosiahnutie tohto cieľa by 
si vyžadovalo, aby členské štáty a 
súkromný sektor doplnili Fond InvestEU 
vlastnými a posilnenými investičnými 
činnosťami v oblasti výskumu, vývoja a 
inovácií, s cieľom zabrániť 
nedostatočným investíciám do tejto 
oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú 
a hospodársku konkurencieschopnosť Únie 
a znižujú kvalitu života jej občanov. Fond 
InvestEU by mal poskytovať aj primerané 
finančné produkty na pokrytie rôznych 
štádií inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Cestovný ruch, a najmä odvetvie 
pohostinských služieb, je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie, keďže spolu s 
odvetvím cestovania priamo prispieva 3,9 
% k HDP Únie a predstavuje 5,1 % 
celkovej pracovnej sily v Únii, pričom 
mnohí pracujú v mikropodnikoch, malých 
a stredných podnikoch a rodinných 
podnikoch s vysokým podielom žien, 
mladých ľudí, sezónnych pracovníkov a 
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osôb v zraniteľnom postavení. Odvetvie 
cestovného ruchu zaznamenalo 
v dôsledku pandémie COVID-19 
mimoriadne závažný pokles a obrovské 
straty príjmov pre hotely, reštaurácie, 
cestovné kancelárie, cestovné agentúry, 
diaľkovú železničnú dopravu, výletné 
plavby a letecké spoločnosti. Program 
InvestEU by mal prispieť k posilneniu jeho 
dlhodobej konkurencieschopnosti a 
rozvíjať odvetvie udržateľného 
cestovného ruchu stimuláciou operácií, 
ktoré podporujú udržateľnú, bezpečnú, 
spravodlivú, inovatívnu a digitálnu 
obnovu v tomto odvetví.

Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Ako sa uvádza v diskusnom 
dokumente Komisie o sociálnom rozmere 
Európy z 26. apríla 2017, oznámení 
o Európskom pilieri sociálnych práv, rámci 
Únie pre Dohovor OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a v oznámení 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé 
transformácie zo 14. januára 2020, 
budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 
Únie je kľúčovou prioritou Únie, ktorá má 
prispieť k riešeniu nerovnosti a posilneniu 
politík sociálneho začlenenia v Európe. 
Nerovnosť príležitostí má vplyv najmä na 
prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, 
kultúre, zamestnanosti, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym službám. 
Investíciami do hospodárstva 
vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 
a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 
zraniteľných populácií do spoločnosti 
možno posilniť hospodárske príležitosti, 
najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 
Fond InvestEU by sa mal využívať na 
podporu investícií do vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane rekvalifikácie 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov 

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

Európskeho programu v oblasti zručností 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť vrátane 
rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie 
pracovníkov a nadobúdania zručností 
potrebných pre iné pracovné miesta okrem 
iného v regiónoch, ktoré sú závislé od 
uhlíkovo náročného hospodárstva a ktoré 
sú ovplyvnené štrukturálnym prechodom 
na nízkouhlíkové hospodárstvo. Mal by sa 
používať na podporu projektov, ktoré 
vytvárajú pozitívne sociálne vplyvy 
a posilňujú sociálne začlenenie tým, že 
pomáhajú zvyšovať zamestnanosť vo 
všetkých regiónoch, najmä medzi 
nekvalifikovanými, nízkokvalifikovanými 
a dlhodobo nezamestnanými, a zlepšovať 
situáciu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, 
rovnaké príležitosti, nediskrimináciu 
vrátane foriem zamestnania, ktoré 
podporujú rovnováhu medzi pracovným a 
súkromným životom a lepšie rozdelenie 
povinností v oblasti starostlivosti, 
prístupnosť, medzigeneračnú solidaritu, 
odvetvie zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, sociálne bývanie, 
bezdomovectvo, digitálnu integráciu, 
rozvoj komunít, úlohu a miesto mladých 
ľudí v spoločnosti, ako aj o zraniteľné 
osoby vrátane štátnych príslušníkov tretích 
krajín. Program InvestEU by mal 
podporovať aj európsku kultúru 
a tvorivosť, ktorá má sociálny cieľ.

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom reagovať na negatívne 
účinky rozsiahlych premien, ktorými 
v nasledujúcom desaťročí prejdú 
spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 
investovať do ľudského kapitálu, sociálnej 
infraštruktúry, mikrofinancií, etických 
financií a financií pre sociálne podniky 
a nových obchodných modelov sociálneho 

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

hospodárstva vrátane investícií so 
sociálnym vplyvom a sociálne 
motivovaného obstarávania. 
Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
mal posilniť vznikajúci ekosystém 
sociálneho trhového hospodárstva, mala by 
sa zvýšiť ponuka financovania pre 
mikropodniky, sociálne podniky 
a inštitúcie sociálnej solidarity, ako aj 
súvisiaci prístup k tejto ponuke, aby sa 
uspokojil dopyt tých, ktorí ich potrebujú 
najviac. Pracovná skupina na vysokej 
úrovni pre investovanie do sociálnej 
infraštruktúry v Európe v januári 2018 vo 
svojej správe s názvom „Podpora investícií 
do sociálnej infraštruktúry v Európe“ 
identifikovala v období 2018 – 2030 
celkový nedostatok investícií do sociálnej 
infraštruktúry a služieb vrátane 
vzdelávania, odbornej prípravy, rozvoja 
zručností, zdravotnej starostlivosti 
a bývania vo výške najmenej 1,5 bilióna 
EUR. To si vyžaduje podporu, a to aj na 
úrovni Únie. Mala by sa preto využiť 
spojená sila kapitálu z verejných, 
komerčných a filantropických zdrojov, ako 
aj podpora zo strany nadácií 
a alternatívnych druhov poskytovateľov 
finančných služieb, ako sú etickí, sociálni 
a udržateľní aktéri, aby sa podporil rozvoj 
hodnotových reťazcov sociálneho trhového 
hospodárstva a zvýšila odolnosť Únie.

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 

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

súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy, najmä 
MSP a mikropodnikom, a zároveň 
zabezpečiť silné zameranie investorov na 
strednodobé a dlhodobé politické priority 
Únie a vykonávanie právnych predpisov 
Únie, ako sú napríklad Európska zelená 
dohoda, investičný plán Európskej zelenej 
dohody, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/8521a, 
európsky právny predpis v oblasti klímy, 
stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy, Európska dátová 
stratégia, Biela kniha o umelej 
inteligencii, nová priemyselná stratégia 
pre Európu vrátane ekosystémového 
prístupu, stratégia pre MSP, ambície 
programu Horizont Európa, vlna obnovy, 
Európsky pilier sociálnych práv a silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. 
EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Pandémia COVID-19 predstavuje (25) Pandémia COVID-19 predstavuje 
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obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné, 
inkluzívne a integrované európske 
hospodárstvo môže zachovať jednotný trh 
a rovnaké podmienky aj v prospech 
členských štátov, ktoré sú najviac 
postihnuté.

obrovský šok pre globálne hospodárstvo 
a hospodárstvo Únie. Očakáva sa, že 
pokles HDP EÚ bude oveľa výraznejší ako 
počas finančnej krízy v roku 2009 
a nepriaznivé sociálne účinky budú 
nevyhnutné. Po vypuknutí pandémie sa 
ukázalo, že je potrebné riešiť strategické 
slabé miesta s cieľom zlepšiť reakciu Únie 
na núdzovú situáciu, ako aj odolnosť 
celého hospodárstva. Len odolné 
hospodárstvo Únie, t. j. digitalizované, 
inovatívne a environmentálne udržateľné 
hospodárstvo, ktoré je schopné čeliť 
spoločenským, hospodárskym a 
hospodárskym otrasom a zachováva 
blahobyt spoločnosti a budúcich 
generácií, ako aj európske hospodárstvo, 
ktoré je inkluzívne a integrované, môže 
zachovať jednotný trh a rovnaké 
podmienky aj v prospech členských štátov, 
ktoré sú najviac postihnuté.

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, v 
súlade s prioritami opísanými v novej 
priemyselnej stratégii pre Európu pre 
zelenú a digitálnu Európu a modelom 
rozvoja založeným na priemyselných 
ekosystémoch. Týmto segmentom by sa 
mala zvýšiť aj konkurencieschopnosť 
hospodárstiev členských štátov vrátane 
potreby obnoviť výrobnú kapacitu 
členských štátov a vytvoriť investície 
orientované na budúcnosť podporujúce 
podnikanie a tvorbu pracovných miest, 
ako aj zvýšiť odolnosť, a to aj znížením 
závislosti od zraniteľných dodávateľských 
reťazcov. Projekty by mali priniesť 
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pri ktorých je investícia strategicky 
dôležitá pre priemyselnú budúcnosť Únie, 
vrátane umelej inteligencie, technológie 
blockchain, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
udržateľných dopravných technológií, 
aplikácií čistého vodíka a palivových 
článkov, technológií dekarbonizácie pre 
priemysel, zachytávania a ukladania oxidu 
uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva, biomedicíny, 
nanotechnológií, liekov a progresívnych 
materiálov; v)výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v EÚ; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii)kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako je obranný a 
kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle článku 2 bodu 1 
nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
príjemcovia by mali mať svoje sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívni 
v Únii v tom zmysle, že vykonávajú 
podstatné činnosti, pokiaľ ide o personál, 
výrobu, výskum a vývoj alebo iné 
obchodné činnosti v Únii. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

pridanú hodnotu Únie a mali by byť buď 
cezhraničné, alebo by mali vytvárať 
skutočnú pridanú hodnotu vo viac ako 
jednom členskom štáte alebo regióne 
prostredníctvom účinkov presahovania. 
Žiadna podpora by nemala smerovať 
priamo do vnútroštátnych rozpočtov ani 
nahrádzať vnútroštátne rozpočtové 
výdavky, ako sú sociálne dávky. Medzi 
oblasti strategického významu patrí i) 
poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti,udržateľná a etická výroba, 
výroba a vytváranie zásob liekov, 
zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych 
potrieb a osobných ochranných 
prostriedkov a posilnenie kapacít reakcie 
na zdravotnú krízu a systému civilnej 
ochrany na základe zásad širokej 
dostupnosti a cenovej dostupnosti 
produktov dôležitých v núdzových 
situáciách v oblasti zdravia; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii)poskytovanie know-how, 
tovaru, technológií a služieb, ktoré sú 
nápomocné pri prevádzke a údržbe takejto 
infraštruktúry; iv) kľúčové podporné, 
transformatívne, zelené a digitálne 
technológie a prevratné inovácie, pri 
ktorých je investícia strategicky dôležitá 
pre budúcnosť hospodárstva Únie a 
udržateľnú a inovačnú priemyselnú 
budúcnosť, vrátane gigabitového 
pripojenia, umelej inteligencie, 
technológie blockchainu a technológií 
distribuovanej databázy transakcií, 
softvéru, robotiky, polovodičov, 
mikroprocesorov, špičkových a 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných a iných zdrojov, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality do roku 2050, technológií 
uskladňovania energie vrátane 
udržateľných batérií, udržateľných 
dopravných technológií, aplikácií čistého 
vodíka a palivových článkov, technológií 
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dekarbonizácie pre priemysel, ako je 
výroba ocele bez emisií CO2, a 
infraštruktúry na zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého 
v priemyselných procesoch, 
bioelektrárňach a výrobných zariadeniach 
na účely energetickej transformácie, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov a 
progresívnych materiálov, kozmických 
systémov a technológií vrátane kritických 
kozmických komponentov, ako aj 
kozmických služieb a aplikácií; 
v)recyklačné a výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v Únii; vi) dodávky 
a vytváranie zásob kritických vstupov pre 
verejných aktérov, podniky alebo 
spotrebiteľov v Únii; vii)dodávateľské 
reťazce a odolnosť voči výkyvom 
dodávok; viii) kritické technológie, vstupy 
a aplikácie pre bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov, ako je bezpečnostný a 
obranný a kozmický sektor a kybernetická 
bezpečnosť vrátane bezpečnosti siete 5G, 
a položky s dvojakým použitím v zmysle 
článku 2 bodu 1 nariadenia Rady (ES) č. 
428/2009 a jeho následných revízií. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte, pričom by nemali 
mať dcérske spoločnosti bez skutočných 
hospodárskych činností v krajinách 
zapísaných na zozname 
nespolupracujúcich jurisdikcií Únie, 
a mali by byť aktívni v Únii v tom zmysle, 
že vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ 
ide o personál, výrobu, výskum a vývoj 
alebo iné obchodné činnosti v Únii. 
Projekty, ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej Únii, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu, nepredstavujú hrozbu 
pre bezpečnostné a obranné záujmy Únie 
a ktorí by potrebovali dlhodobé investície 
alebo na ktorých sa vzťahuje mechanizmus 
preverovania priamych zahraničných 
investícií. Okrem toho by dôležité projekty 
spoločného európskeho záujmu, ktoré sú v 
súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, mohli využívať 
najmä segment strategických európskych 
investícií. Finančná podpora by sa však 
nemala poskytovať projektom, ktoré nie 
sú v súlade so strategickými 
a s hospodárskymi záujmami Únie, 
napríklad v prípade projektov, ktoré by 
zvýšili závislosť od zraniteľných alebo 
nediverzifikovaných dodávateľských 
reťazcov. Segment strategických 
európskych investícií by mal podporovať 
aj strategickú spoluprácu medzi partnermi 
z priemyslu a výskumnými subjektmi. 
Takáto podpora posilní synergie medzi 
Programom InvestEU a programom 
Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Doplnenie segmentu strategických 
európskych investícií je potrebné v 
dôsledku pandémie COVID-19 a jej 
vplyvu na životy ľudí, jej vplyvu na 
dodávateľské reťazce a vzniku určitých 
zraniteľných miest. Mal by podporovať 
udržateľnú hospodársku obnovu a 
zvyšovať odolnosť vrátane možnosti 
uprednostnenia prideľovania technickej 
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podpory a pomoci nedostatočne 
rozvinutým regiónom, pričom by sa mala 
zabezpečiť prísna doplnkovosť všetkých 
investícií podporovaných z Fondu 
InvestEU. Preto je dôležité, aby sa 
zabezpečila viditeľnosť financovania 
Únie z Fondu InvestEU, a najmä 
segmentu strategických európskych 
investícií a jeho stanovených 
strategických priorít, prostredníctvom 
účinnej komunikácie, pričom sa poukáže 
na akcie a výsledky financované Úniou s 
cieľom primerane podporiť pridanú 
hodnotu Fondu InvestEU v Únii v rámci 
oživenia hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(30) Program InvestEU by mal 
poskytovať aj podporu na financovanie 
vytvárania udržateľných investícií 
v prospech regiónov zapojených do 
spravodlivej transformácie, najmä v oblasti 
energetickej efektívnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako aj možnosť 
pre príslušné regióny využívať 
špecializovanú technickú pomoc 
prostredníctvom Fondu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59) V kontexte Fondu InvestEU je 
potrebné poskytovať podporu v oblasti 
rozvoja projektov a budovania kapacít, aby 
sa prispelo k rozvoju organizačných 
schopností a činností zameraných na rozvoj 
trhu, ktoré sú potrebné na koncipovanie 
kvalitných projektov. Takáto podpora by 
mala byť zameraná aj na finančných 

(59) V kontexte Fondu InvestEU a s 
cieľom napraviť zlyhania trhu na strane 
dopytu nástroja je potrebné rozšíriť 
technickú pomoc a poskytovať podporu 
v oblasti rozvoja projektov a tvorby 
investičných návrhov, najmä v členských 
štátoch a regiónoch bez príslušných 
národných podporných bánk alebo 
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sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci malým 
spoločnostiam pri získavaní prístupu 
a využívaní ich plného potenciálu. Cieľom 
poradenskej podpory je tiež vytvoriť 
podmienky na zvýšenie prípadného počtu 
oprávnených príjemcov vo vznikajúcich 
trhových segmentoch, a to najmä v situácii, 
keď sa v dôsledku malého rozsahu 
jednotlivých projektov značne zvyšujú 
transakčné náklady na úrovni projektu, 
napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

technických odborných znalostí 
potrebných na vypracovanie návrhov a 
vytvorenie investičných platforiem, 
a budovania kapacít, aby sa prispelo 
k rozvoju organizačných schopností 
a činností zameraných na rozvoj trhu, ktoré 
sú potrebné na koncipovanie kvalitných 
projektov. Takáto podpora by mala byť 
zameraná aj na finančných 
sprostredkovateľov, ktorí majú kľúčový 
význam v prípade pomoci MSP a iným 
aktérom vrátane komunít a miestnych 
orgánov pri získavaní prístupu k 
financovaniu a využívaní ich plného 
potenciálu, a mala by zahŕňať technickú 
pomoc, najmä pre členské štáty so slabými 
finančnými ekosystémami. Osobitný dôraz 
by sa mal klásť na zníženie 
administratívnej záťaže, najmä pre MSP. 
Cieľom poradenskej podpory je tiež 
vytvoriť podmienky na zvýšenie 
prípadného počtu oprávnených príjemcov 
vo vznikajúcich trhových segmentoch, a to 
najmä v situácii, keď sa v dôsledku malého 
rozsahu jednotlivých projektov značne 
zvyšujú transakčné náklady na úrovni 
projektu, napríklad pokiaľ ide o ekosystém 
sociálnych financií – vrátane dobročinných 
organizácií – a o kultúrny a kreatívny 
priemysel. Podpora pri budovaní kapacít 
by mala byť doplnková a dodatočná 
k akciám vykonávaným v rámci iných 
programov Únie, ktoré sa vzťahujú na 
špecifickú oblasť politiky. Úsilie by sa 
malo vynaložiť aj na podporu budovania 
kapacít potenciálnych predkladateľov 
projektov, najmä miestnych organizácií 
a orgánov.

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 



AD\1214550SK.docx 23/40 PE655.653v02-00

SK

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

s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a poskytnúť európskym 
občanom dlhodobé environmentálne a 
spoločenské prínosy, ako sú 
vysokokvalitné dlhodobé pracovné miesta 
a verejná infraštruktúra, a to aj 
prostredníctvom podpory udržateľnej a 
digitálnej transformácie spoločností 
v súlade s cieľmi segmentu strategických 
európskych investícií, a podporovať 
dlhodobý rast, kvalitné pracovné miesta 
a konkurencieschopnosť. Takéto 
dodatočné zdroje by sa mali využiť tak, 
aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [Nástroj 
Európskej únie na obnovu, EURI].

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) k udržateľnej a inkluzívnej obnove 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19, najmä MSP, v 
súlade s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti 
klímy, a najmä s právnym predpisom v 
oblasti klímy a so zásadou „výrazne 
nenarušiť“, k strategickej autonómii 
Únie, presadzovaniu a posilňovaniu 
priemyselných ekosystémov, strategických 
hodnotových reťazcov a klimatickej a 
digitálnej transformácie a vytvárania, 
k udržiavaniu a posilňovaniu činností 
strategického významu pre Úniu 
v súvislosti s kritickou infraštruktúrou, 
transformačnými technológiami, so 
surovinami a s urýchľovaním transferu 
technológií, s prevratným výskumom a 
inováciou vrátane ekosystémov pre 
technologický rozvoj podnikania a so 
vstupmi pre podniky a spotrebiteľov.
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Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) podporovať operácie financovania a 
investičné operácie vrátane financovania 
súkromného kapitálu a rizikového 
kapitálu v sektoroch uvedených v článku 7 
ods. 1 písm. e) s cieľom zachovávať 
a posilňovať odolnosť, globálnu 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť 
hospodárstva Únie, a tým prispievať k 
strategickej autonómii Únie;

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) spoločnosti registrované v 
krajinách uvedených v zozname 
nespolupracujúcich jurisdikcií Únie nie 
sú oprávnené na získanie finančnej 
podpory.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e) sa 
alokuje suma 31 153 850 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku.

Na operácie vykonávajúce opatrenia 
uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] na 
ciele uvedené v článku 3 ods. 2 písm. e) sa 
alokuje suma 31 153 850 000 EUR (v 
bežných cenách) zo sumy uvedenej 
v odseku 1 prvom pododseku. Prioritou sú 
iniciatívy prispievajúce k odolnosti, 
bezpečnosti a konkurencieschopnosti 
hospodárstva Únie s osobitným dôrazom 
na zabezpečenie primeranej podpory 
klimatickej a digitálnej transformácie a 
súvisiace iniciatívy, ako je rozvoj 
digitálnych technológií a inovácií, 
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zavádzanie technológie 5G, umelá 
inteligencia, veľmi vysokorýchlostné 
elektronické komunikačné siete, údaje, 
zavádzanie energie z obnoviteľných 
zdrojov a investície do energetickej 
efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické, na budúcnosť 
zamerané investície na podporu konečných 
prijímateľov vrátane MSP a startupov, 
ktorí sú usadení v členskom štáte, ktorí 
pôsobia v Únii a ktorých činnosti majú 
strategický význam pre Úniu, najmä so 
zreteľom na klimatickú a digitálnu 
transformáciu, v súlade s prioritami 
opísanými v novej priemyselnej stratégii 
pre Európu pre zelenú a digitálnu Európu 
vrátane modelu rozvoja založeného na 
priemyselných ekosystémoch, ako aj s 
cieľom Únie v oblasti klimatickej 
neutrality zakotvenom v európskom 
právnom predpise v oblasti klímy a s 
cieľom do roku 2030. Tento segment 
podporuje projekty, ktoré zvyšujú 
konkurencieschopnosť hospodárstiev 
členských štátov, obnovujú ich výrobnú 
kapacitu, znižujú závislosť od 
zraniteľných dodávateľských reťazcov 
a podporujú podnikanie, vytváranie 
pracovných miest a zvýšenú odolnosť 
v jednej z týchto oblastí:

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilňovanie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany na základe 
zásad širokej dostupnosti a cenovej 
dostupnosti produktov dôležitých v 
núdzových situáciách v oblasti zdravia;

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) poskytovanie tovaru a služieb 
nevyhnutných pre prevádzku a údržbu 

iii) poskytovanie know-how, tovaru, 
technológií a služieb nevyhnutných na 
prevádzku a údržbu kritickej infraštruktúry 
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kritickej infraštruktúry podľa bodu ii); podľa bodu ii);

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
ekologické a digitálne technológie 
a prevratné inovácie, pri ktorých sú 
investície strategicky dôležité pre 
hospodárstvo Únie a udržateľnú a 
inovačnú priemyselnú budúcnosť vrátane 
reindustrializácie, berúc do úvahy zásadu 
spravodlivého prechodu a rozsiahle 
spoločenské prínosy vrátane

Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) technológií na výrobu energie 
z obnoviteľných a iných zdrojov, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu klimatickej 
neutrality do roku 2050, technológií 
uskladňovania energie vrátane 
udržateľných batérií, udržateľných 
dopravných technológií, využívania čistého 
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uhličitého, technológií obehového 
hospodárstva,

vodíka a palivových článkov, technológií 
dekarbonizácie pre priemysel, 
infraštruktúry na zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého 
v priemyselných procesoch, 
bioelektrárňach a výrobných zariadeniach 
na účely energetickej transformácie, 
technológií obehového hospodárstva a 
dodávateľských reťazcov,

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod iv – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) kozmické systémy a technológie 
vrátane kritických kozmických 
komponentov, ako aj kozmické služby a 
aplikácie;

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 –písmeno e – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) výrobné zariadenia na hromadnú 
výrobu komponentov a zariadení pre 
informačné a komunikačné technológie 
v EÚ;

v) recyklačné a výrobné zariadenia na 
hromadnú výrobu komponentov 
a zariadení pre informačné a komunikačné 
technológie v Únii;

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vi) dodávky a vytváranie zásob 
kritických vstupov pre verejných aktérov, 
podniky alebo spotrebiteľov v Únii vrátane 
energií, surovín, okrem prípadov, keď sa 
na ne už vzťahujú legislatívne 
požiadavky, alebo potravinovej 
bezpečnosti so zreteľom na efektívne 
využívanie zdrojov a obehovosť 
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v strategických hodnotových reťazcoch a 
strategických ekosystémoch;

Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vii) kritické technológie, vstupy a 
aplikácie pre bezpečnosť Únie a jej 
členských štátov, ako sú odvetvia 
bezpečnosti a obrany a vesmíru 
a kybernetická bezpečnosť, a položky 
s dvojakým použitím v zmysle vymedzenia 
v článku 2 bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 
428/2009 alebo akejkoľvek následnej 
revízie a súvisiacich právnych predpisov. 
Koneční prijímatelia okrem toho nesmú 
vyvážať technológiu súvisiacu s obranou 
do tretích krajín, ktoré ohrozujú územnú 
integritu členských štátov alebo 
systematicky porušujú medzinárodné 
právo, alebo bránia regionálnej alebo 
globálnej bezpečnosti a stabilite.

Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii a) investície a technická pomoc 
spoločnostiam, najmä MSP, startupom, 
rodinným podnikom a komunitám s 
cieľom zvýšiť odolnosť ich hodnotových 
reťazcov a obchodných modelov, 
podporovať podnikateľské zručnosti, ako 
aj podporovať podmienky pre rozvoj 
podnikania, a to aj prostredníctvom 
rozvoja sietí klastrov a centier digitálnych 
inovácií a technologického a 
udržateľného rozvoja odvetví;

Pozmeňujúci návrh 36
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii b) spôsobilosti včasného odhaľovania 
a inštitucionálnej a hospodárskej 
koordinovanej reakcie s cieľom reagovať 
na riziká kríz, ako aj presadzovanie 
riešení v záujme kontinuity činností a 
služieb pre základné verejné a súkromné 
inštitúcie a odvetvia;

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii c) investície do nových kozmických 
činností, a to dodávateľských aj 
následných, s cieľom uviesť na trh 
najsľubnejšie technológie a aplikácie, čím 
sa zabezpečí konkurencieschopnosť 
európskeho vesmírneho priemyslu;

Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii d) strategické investície do projektov 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
a energetickej efektívnosti vrátane obnovy 
budov s vysokým potenciálom významne 
prispievať k plneniu cieľov stanovených v 
smerniciach (EÚ) 2018/2001, (EÚ) 
2018/2002 a (EÚ) 2018/844 a prispievať k 
dosiahnutiu klimaticky neutrálneho a 
energeticky efektívneho sektora budov v 
rámci Európskej zelenej dohody, ako sa 
stanovuje v [stratégii pre vlnu obnovy], 
alebo opatrenia v rámci mechanizmu 
Únie na financovanie energie z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
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oprávnené v rámci Programu InvestEU.

Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financovaním a investíciami v rámci 
tohto segmentu sa zabezpečí primeraná 
podpora paralelných výziev klimatickej a 
digitálnej transformácie.

Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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8. Pri operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií v odvetviach obrany 
a vesmíru a v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti sa v investičných 
usmerneniach môžu stanoviť obmedzenia, 
pokiaľ ide o prevod a udelenie licencie na 
práva duševného vlastníctva v súvislosti 
s kritickými technológiami 
a technológiami, ktoré majú zásadný 
význam pre zaistenie bezpečnosti Únie 
a jej členských štátov.

8. Pri operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu týkajúceho sa strategických 
európskych investícií v odvetviach 
bezpečnosti a obrany a vesmíru a v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti sa 
v investičných usmerneniach môžu 
stanoviť obmedzenia, pokiaľ ide o prevod 
a udelenie licencie na práva duševného 
vlastníctva v súvislosti s kritickými 
technológiami a technológiami, ktoré majú 
zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti 
Únie a jej členských štátov, najmä keď 
koneční príjemcovia uvádzajú na trh 
výrobky súvisiace s obranou, kozmickým 
priestorom a kybernetickou bezpečnosťou 
v tretích krajinách, ktoré ohrozujú 
územnú integritu členských štátov, 
porušujú medzinárodné právo a 
systematicky narúšajú regionálnu 
bezpečnosť a mier.

Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre segment politiky týkajúci sa 
udržateľnej infraštruktúry Poradenské 
centrum InvestEU podporuje oprávnené 
spoločnosti a poskytuje im technickú 
pomoc, ako aj postupy na zjednodušenie 
nadmernej administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) v náležitých prípadoch pomáha 
predkladateľom projektov pri vypracúvaní 
projektov, aby spĺňali ciele stanovené 
v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti 
stanovené v článku 13, a uľahčuje 
vypracúvanie dôležitých projektov 

c) v náležitých prípadoch pomáha 
predkladateľom projektov pri vypracúvaní 
projektov, aby spĺňali ciele stanovené 
v článkoch 3 a 7 a kritériá oprávnenosti 
stanovené v článku 13, a uľahčuje 
vypracúvanie dôležitých projektov 
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spoločného európskeho záujmu a v prípade 
projektov malého rozsahu ich združovanie, 
okrem iného prostredníctvom investičných 
platforiem uvedených v písmene f) tohto 
odseku za predpokladu, že takáto podpora 
nemá vplyv na závery investičného výboru, 
pokiaľ ide o možnosť využiť krytie zo 
záruky EÚ na takéto projekty;

spoločného európskeho záujmu v súlade s 
hlavnými cieľmi Únie v oblasti klímy 
vrátane spravodlivej transformácie na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
a v prípade projektov malého rozsahu ich 
združovanie, okrem iného prostredníctvom 
investičných platforiem uvedených 
v písmene f) tohto odseku, a strategických 
aliancií, prispievajúc k vytváraniu 
strategických hodnotových reťazcov v 
ekosystémovom prístupe, za predpokladu, 
že takáto podpora nemá vplyv na závery 
investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť 
využiť krytie zo záruky EÚ na takéto 
projekty;

Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňovanie požiadaviek podľa prvého 
pododseku na projekty v sektoroch obrany 
a vesmíru podlieha dodržiavaniu 
akýchkoľvek povinností týkajúcich sa 
zachovávania dôvernosti alebo 
mlčanlivosti.

Uplatňovanie požiadaviek podľa prvého 
pododseku na projekty v sektoroch obrany 
a vesmíru podlieha dodržiavaniu 
akýchkoľvek povinností týkajúcich sa 
zachovávania dôvernosti alebo 
mlčanlivosti, okrem prípadov, keď 
existujú obvinenia alebo dôkazy o tom, že 
projekty by mohli byť prínosom pre tretie 
krajiny, ktoré ohrozujú územnú integritu 
členských štátov, porušujú medzinárodné 
právo a narúšajú regionálny mier a 
bezpečnosť. Potenciálni príjemcovia, 
príjemcovia, účastníci a koneční 
príjemcovia finančných nástrojov sú 
zverejňovaní v rámci plnej 
transparentnosti. Musia byť uvedení v 
digitálnom systéme monitorovania fondov 
Únie. Tento systém monitorovania vytvára 
Komisia.

Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 12 – písmeno d – bod ii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) cenovo dostupného sociálneho 
bývania;58

ii) cenovo dostupného, zdravého a 
energeticky efektívneho sociálneho 
bývania58;

_________________ _________________
58 Cenovo dostupné sociálne bývanie sa má 
chápať ako bývanie určené pre 
znevýhodnené osoby alebo sociálne slabšie 
skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej 
solventnosti žijú v závažnej deprivácii v 
oblasti bývania alebo si nemôžu dovoliť 
bývanie za trhových podmienok.

58 Cenovo dostupné sociálne bývanie sa má 
chápať ako bývanie určené pre 
znevýhodnené osoby alebo sociálne slabšie 
skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej 
solventnosti žijú v závažnej deprivácii v 
oblasti bývania alebo si nemôžu dovoliť 
bývanie za trhových podmienok.

Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.1 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej 
infraštruktúry, v relevantných prípadoch 
rozdelený podľa fyzickej infraštruktúry 
a súvisiaceho tovaru a služieb

8.1 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej 
infraštruktúry, v relevantných prípadoch 
rozdelený podľa fyzickej a virtuálnej 
infraštruktúry a súvisiaceho tovaru 
a služieb

Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.3 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k vývoju kritických 
technológií a vstupov pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov a položiek 
s dvojakým použitím

8.3 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k výskumu a vývoju 
kritických technológií a vstupov pre 
bezpečnosť Únie a jej členských štátov 
a položiek s dvojakým použitím

Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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8.4 a) Počet klastrov a centier 
digitálnych inovácií podporených na účely 
vytvárania synergií medzi regionálnymi, 
národnými, európskymi a súkromnými 
podnikmi a spoločnosťami

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – bod 8.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.5 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k dodávke, výrobe 
a vytváraniu zásob kritických vstupov 
vrátane kritického zdravotníckeho 
vybavenia

8.5 Počet a objem operácií 
prispievajúcich k dodávke, výrobe a 
vytváraniu zásob kritických vstupov – 
okrem prípadov, keď sú v medziach 
existujúcich právnych požiadaviek, – 
vrátane kritického zdravotníckeho 
vybavenia

Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 a) Počet a objem operácií na pomoc 
spoločnostiam a komunitám, najmä MSP, 
s cieľom digitalizovať ich podnikanie a 
zvýšiť odolnosť ich hodnotových reťazcov 
a obchodných modelov

Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 b) Počet startupov, technologických 
podnikateľských firiem a inovačných 
ekosystémov, ktoré tento investičný 
nástroj podporil a rozvinul, počet a objem 
operácií na podporu podnikania
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Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 c) Počet a objem operácií 
prispievajúcich k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov smerom k 
hospodárstvu s nulovými čistými emisiami 
v súlade s európskymi cieľmi v oblasti 
klímy

Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 d) Počet záväzkov Európskych centier 
investičného poradenstva v regiónoch a 
členských štátoch s doteraz obmedzenými 
výsledkami v iniciovaní a rozvoji projektov 
a v priemyselných odvetviach s 
nedostatočnými investíciami, ktoré v 
minulosti nevyužívali investičné nástroje 
Únie

Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 e) Zvýšenie objemu investícií 
súkromného kapitálu a rizikového 
kapitálu do súvisiacich projektov

Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7 f) Regionálna a vnútroštátna šírka, 
ktorá naznačuje, že využívajúce členské 
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štáty a regióny sú rovnomerne rozptýlené 
na území Únie a neexistuje koncentrácia 
výhod pre obmedzený počet členských 
štátov alebo regiónov

Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – odsek 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade podpory operácií 
financovania a investičných operácií v 
rámci segmentu strategických európskych 
investícií by sa investícia neuskutočnila 
alebo by sa neuskutočnila v rovnakom 
rozsahu prostredníctvom trhového 
financovania subjektmi usadenými alebo 
pôsobiacimi v Únii z dôvodu ťažkostí pri 
internalizovaní prínosov pre európsky 
strategický záujem;

f) v prípade podpory operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu strategických 
európskych investícií by sa investícia 
neuskutočnila alebo by sa neuskutočnila 
prostredníctvom trhového financovania 
subjektmi usadenými alebo pôsobiacimi 
v Únii z dôvodu ťažkostí pri 
internalizovaní prínosov pre európsky 
strategický záujem a jej dlhodobú 
konkurencieschopnosť;

Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – odsek 2 – bod 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií sa takisto môžu 
považovať za doplnkové vždy, keď by iné 
súkromné a verejné subjekty usadené a 
pôsobiace v Únii tieto operácie bez 
podpory z Fondu InvestEU neuskutočnili 
alebo by ich neuskutočnili v rovnakom 
rozsahu.

3. Operácie financovania a investičné 
operácie v rámci segmentu strategických 
európskych investícií sa takisto môžu 
považovať za doplnkové vždy, keď by iné 
súkromné a verejné subjekty usadené a 
pôsobiace v Únii tieto operácie bez 
podpory z Fondu InvestEU neuskutočnili.

Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – bod 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. investície týkajúce sa ťažby, 12. investície týkajúce sa ťažby, 
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spracovania, distribúcie, skladovania alebo 
spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, 
ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. 
Toto vylúčenie sa nevzťahuje na:

spracovania, distribúcie, skladovania alebo 
spaľovania tuhých fosílnych palív a ropy, 
ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. 
Toto vylúčenie sa nevzťahuje na projekty, 
ktoré sú oprávnené v rámci [Fondu na 
spravodlivú transformáciu].

Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – bod 12 - písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) projekty, v prípade ktorých 
neexistuje žiadna použiteľná alternatívna 
technológia;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – bod 12 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) projekty týkajúce sa prevencie 
a kontroly znečisťovania;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Príloha V – časť B – odsek 1 – bod 12 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) projekty vybavené zariadeniami na 
zachytávanie a ukladanie alebo 
zachytávanie a využívanie uhlíka; 
priemyselné alebo výskumné projekty, 
ktoré vedú k podstatnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov v porovnaní s 
platnými referenčnými hodnotami 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami;

vypúšťa sa
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