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Pozmeňujúci návrh 36
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. To by malo mimoriadne 
negatívny vplyv na MSP, ktoré sú jadrom 
európskeho priemyslu, pričom zníženie 
investícií do výskumu a inovácií by viedlo 
k technologickej regresii a strate 
technologického náskoku v rámci 
celosvetovej hospodárskej súťaže. Vplyv 
nedostatku kapitálu bude nerovnomerný 
v rámci odvetví a členských štátov 
a povedie k rozdielom a narušeniam na 
jednotnom trhu. Túto skutočnosť znásobuje 
to, že schopnosť členských štátov 
poskytovať štátnu pomoc sa značne líši. 
Prideľovanie finančných prostriedkov v 
rámci Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti by malo v čo najväčšej možnej 
miere zabrániť akémukoľvek 
negatívnemu vplyvu na vnútorný trh.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 

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

na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom medzi regiónmi a krajinami. 
Túto skutočnosť znásobuje to, že 
schopnosť členských štátov poskytovať 
štátnu pomoc sa značne líši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Pandémia COVID-19 mala 
významný, náhly a nepredvídateľný vplyv 
na hospodárstvo EÚ, čo výrazne bránilo 
tomu, aby EÚ dosiahla pokrok v oblasti 
politických priorít, najmä Európskej 
zelenej dohody a súvisiacich cieľov, ako 
sú ciele v oblasti klímy, rozvoj 
energetickej infraštruktúry, stratégia pre 
vodík atď., ako aj stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
stratégie pre MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu, novej priemyselnej 
stratégie pre zelenú a digitálnu Európu a 
zabezpečenia otvorenej strategickej 
autonómie pre konkurencieschopné, 
dynamické a udržateľné hospodárstvo 
EÚ. Nástroj na podporu platobnej 
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schopnosti by mal slúžiť ako dôležitý 
nástroj na zabezpečenie zachovania 
a/alebo zrýchlenia pokroku pri 
dosahovaní týchto politických cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Ak sa situácia nevyrieši, negatívne 
hospodárske účinky ochorenia COVID-19 
môžu ohroziť úsilie o dosiahnutie cieľov 
EÚ v oblasti klímy, energetiky a životného 
prostredia. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal prispieť k zabezpečeniu 
nepretržitého pokroku pri dosahovaní 
týchto cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) V súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej 
dohody o zmene klímy a cieľov 
udržateľného rozvoja, by mal Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti prispieť k 
začleňovaniu opatrení v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík a k dosiahnutiu 
cieľa zohľadňovania problematiky klímy 
na úrovni 30 % vo VFR na roky 2021 –
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 2027, a preto by aspoň 50 % 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti malo 
prispieť k opatreniam v oblasti klímy v 
súlade s dosiahnutím klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2040.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1c) Hlavným cieľom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti by malo byť 
zachovanie čo najväčšieho počtu 
pracovných miest v Únii poskytovaním 
podpory orientovanej na politiku 
spoločnostiam vo všetkých členských 
štátoch, ktoré sú inak dlhodobo 
životaschopné, a umožniť im návrat ku 
kapacite, posilnenie produktivity a 
inovácií a stimulovanie zamestnanosti v 
celej Únii. V rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti by sa nemala 
poskytovať podpora na činnosti, ktoré nie 
sú v súlade s politikami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
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Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti je určený na prekonanie 
hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-
19. Je nástrojom na zabránenie bankrotu 
životaschopných spoločností, a tým aj 
nástrojom na zabránenie nezamestnanosti 
občanov EÚ. Tento nástroj nie je určený 
na usmerňovanie hospodárstiev členských 
štátov iným smerom. Cieľom všetkých 
opatrení prijatých v súvislosti s Nástrojom 
na podporu platobnej schopnosti je 
zabrániť vyššej miere nezamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 

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

mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19. Riadiaca rada EFSI by mala 
vopred určiť objektívne parametre a 
koncentrácia podpory by mala byť 
založená na týchto parametroch. 
Parametre by mali naznačovať rozšírenie 
hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-
19 v členských štátoch. Nemali by 
uvádzať schopnosť členského štátu 
samostatne poskytovať štátnu pomoc.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
z ktorých väčšinu by mali tvoriť MSP, by 
mali byť usadené a mali by pôsobiť v Únii, 
čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Nemali 
by byť súčasťou skupiny, ktorá má 
dcérske spoločnosti bez skutočnej 
hospodárskej činnosti v krajine zaradenej 
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v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

do zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie6a, a počas 
trvania podpory by mali zachovať 
podstatné činnosti v Únii. V náležitých 
prípadoch by mali takisto pozastaviť 
vyplácanie dividend, prémie pre vedúcich 
riadiacich pracovníkov a spätné 
odkúpenie akcií na obdobie dvoch rokov 
po tom, ako z tohto systému mali 
prospech. Mali by vykonávať činnosti, 
ktorými sa podporujú ciele, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Mali by mať 
životaschopný obchodný model a nemali 
by sa nachádzať v ťažkostiach podľa rámca 
pre štátnu pomoc7 už na konci roka 2019 
a nemali by sa podieľať na praní 
špinavých peňazí, financovaní terorizmu, 
vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, 
daňových podvodoch alebo daňových 
únikoch. Podpora by mala byť zameraná 
na oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19, zvyšujúcou sa 
mierou nezamestnanosti a/alebo v ktorých 
je dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Mali by 
takisto dodržiavať sociálne a 
environmentálne normy a právne predpisy 
Únie. Podpora by mala byť zameraná na 
oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia. Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti ako 
akékoľvek núdzové opatrenie verejnej 
podpory nie je zlučiteľný s využívaním 
daňových rajov, spätným odkúpením 
akcií, výplatou dividend akcionárom alebo 
prémiami pre riadiacich pracovníkov.

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Pokiaľ ide 
o mikropodniky alebo malé podniky, tieto 
mohli byť už k 31. decembru 2019 v 
ťažkostiach pod podmienkou, že nie sú 
predmetom kolektívneho konkurzného 
konania podľa vnútroštátneho práva a že 
nedostali pomoc na záchranu ani pomoc 
na reštrukturalizáciu. Podpora by mala 
byť zameraná na oprávnené spoločnosti 
pôsobiace v tých členských štátoch 
a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19 
a/alebo v ktorých je dostupnosť štátnej 
podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Nástroj na podporu platobnej schopnosti je vytvorený v súlade s podmienkami dočasného 
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 
nákazou COVID-19 [oznámenie C(2020)1863]. Rámec v najnovšej úprave [oznámenie 
C(2020)4509 z 29. júna 2020] rozširuje rozsah jeho pôsobnosti aj na mikropodniky a malé 
podniky v ťažkostiach, a to aj pred 31. decembrom 2019. Preto by bolo vhodné, aby Nástroj 
na podporu platobnej schopnosti obnovil tie isté ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

__________________ __________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

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

kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 56
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Malé a stredné podniky (MSP) sú 
oporou hospodárstva Únie a budú 
ústredným prvkom oživenia hospodárstva 
založeného na pracovných miestach. 
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 
však postihla najmä MSP, pričom až na 
90 % MSP v EÚ mala údajne 
hospodársky vplyv, najmä v odvetví 
služieb, výroby, stavebníctva, cestovného 
ruchu a kultúrneho a kreatívneho 
odvetvia. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti je súčasťou strategickej 
politiky Únie na obnovu zameranej na čo 
najrýchlejší návrat ľudí k práci, najmä 
poskytovaním primeranej podpory MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 

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

technickej pomoci na podporu 
rozsiahleho rozdelenia a čerpania 
finančných prostriedkov z Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, najmä zo 
strany MSP. Spôsoby poskytovania 
podpory by mali byť flexibilné so zreteľom 
na potrebu odlišných riešení v jednotlivých 
členských štátoch. Mali by zahŕňať, okrem 
iného, financovanie skupinou EIB alebo 
záruku či investície do existujúcich 
nezávisle riadených fondov alebo do 
účelovo vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Do jedného roka od uvedenia nástroja na 
podporu platobnej schopnosti do 
prevádzky by Komisia mala posúdiť 
účinnosť a vhodnosť tohto nástroja pri 
dosahovaní jeho hlavných cieľov vrátane 
jeho vplyvu na dosiahnutie cieľov Únie v 
oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. 
Ukázalo sa však, že dlhodobým dôrazom 
na konkurencieschopnosť a trhové 
prístupy nie je možné vyriešiť rozdiely 
medzi členskými štátmi a regiónmi, čo 
spôsobuje stratu množstva pracovných 
miest a posilňuje deindustrializáciu celých 
regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Zo spôsobov poskytovania by sa 
mali vylúčiť aj náklady alebo aspoň 
minimalizovať vplyv nákladov pre 
potenciálnych príjemcov prostriedkov 
z Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti, najmä pre mikropodniky a 
malé podniky a MSP vo všeobecnosti, čo 
by ich odradilo od využívania tohto 
nástroja alebo im bránilo v jeho 
využívaní. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Len silná verejná priemyselná 
stratégia môže zaručiť skutočne 
rovnocenný, udržateľný a spravodlivý 
priemyselný rozvoj vrátane kvalitných 
pracovných miest a ambicióznych 
sociálnych a environmentálnych cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív. Komisia by mala vykonávať 
pravidelný dohľad a kontrolu využívania 
finančných prostriedkov a podniknúť 
potrebné kroky na sankcionovanie 
zneužitia finančných prostriedkov 
zúčastnenými aktérmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
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Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie, konvertibilný 
kapitál, podriadené úvery, splatné 
preddavky, tichá účasť a iné nástroje, 
ktoré sú obzvlášť vhodné na poskytovanie 
podpory platobnej schopnosti pre MSP) 
oprávneným spoločnostiam, ale 
s vylúčením subjektov zameriavajúcich sa 
na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en



PE655.703v01-00 26/79 AM\1210357SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 66
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o taxonómii] vrátane zásady 
„výrazne nenarušiť“ a mali by byť 
zladené so súčasnými prioritami politiky 
Únie, najmä s jej cieľmi v oblasti klímy do 
roku 2030, a ako sú zakotvené v právnom 
predpise v oblasti klímy [xxx], pilieri 
sociálnych práv a cieľoch udržateľného 
rozvoja, ako aj Európskej zelenej dohode, 
novej priemyselnej stratégii pre Európu, 
stratégii pre MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu a stratégii zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda, stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
stratégia pre MSP pre udržateľnú a 
digitálnu Európu a nová priemyselná 
stratégia pre zelenú a digitálnu Európu. 
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Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda, Európsky pilier sociálnych 
práv, Európska sociálna charta 
(revidovaná) a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Veľké spoločnosti, ktoré využívajú 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti, 
by mali byť povinné prijímať záväzné 
plány transformácie, v ktorých vypracujú, 
ako zosúladia svoje hospodárske činnosti 
s cieľmi Únie v oblasti klímy, a prispejú k 
intenzívnejšiemu obehovému 
hospodárstvu a biologicky 
rozmanitejšiemu ekosystému. Tieto plány 
transformácie by mali zahŕňať 
zodpovedajúcu správu týkajúcu sa rizika 
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udržateľnosti a zabezpečiť, aby sa všetky 
budúce kapitálové výdavky využívali na 
udržateľné hospodárske činnosti v súlade 
s rámcom EÚ na uľahčenie udržateľných 
investícií. Mali by počítať s postupným 
ukončením činností, ktoré spôsobujú 
značné škody na akomkoľvek 
environmentálnom cieli, a s 
transformáciou takýchto činností na 
neutrálne činnosti alebo činnosti s malým 
vplyvom v rámci vopred stanoveného 
časového rámca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Spoločnosti, ktoré využívajú 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti, 
by sa mali zaviazať k rovnakej odmene 
pre ženy a mužov za prácu rovnakej 
hodnoty a mali by do svojich plánov 
transformácie zahrnúť opatrenia s 
cieľom v prípade potreby a v čo 
najväčšom možnom rozsahu uprednostniť 
skôr predčasný odchod do dôchodku, 
krátkodobú prácu alebo rovnocenné 
opatrenia než prepúšťanie a ďalšiu 
flexibilizáciu a neistý charakter 
pracovných miest. Spoločnosti, ktoré 
využívajú Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti, by sa mali takisto zaviazať k 
odbornej príprave a relevantnej 
rekvalifikácii pracovníkov smerom k 
zelenej a digitálnej transformácii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Najmenej 60 % operácií 
financovania a investičných operácií v 
rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti by sa malo zameriavať na 
MSP a podniky so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mala by byť stanovená suma 100 
000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

(13) Mala by byť stanovená suma 100 
000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Klemen Grošelj
v mene skupiny Renew
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Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia. 
Investičný výbor by mal stanoviť 
opatrenia tak, aby sa zabezpečila 
atraktívnosť Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti pre potenciálnych 
príjemcov tým, že sa zabráni byrokracii, 
nadmerným nákladom a administratívnej 
záťaži na jednej strane a na druhej strane 
sa zabezpečí transparentnosť a 
zodpovednosť pri dosahovaní cieľov 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia. 
Tento výbor by mal zaručiť aktívnu účasť 
všetkých zainteresovaných strán, najmä 
odborových zväzov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) „platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii po pandémii COVID-19 s 
osobitným zameraním na MSP.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) „platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii s osobitným zameraním na MSP.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti; najmä v 
prípade projektov, ktoré zahŕňajú MSP a 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
energetiky a klímy do rokov 2030 a 2050.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
zodpovedajú vymedzeniu pojmu „podnik v 
ťažkostiach“, ako sa stanovuje v nariadení 
(EÚ) č. 651/2014 a vzťahuje sa na ne 
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rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

nedávna tretia zmena, ktorú Komisia 
prijala 29. júna 2020, čo umožňuje 
podnikom, ktoré boli v ťažkostiach už na 
konci roka 2019, využívať takúto pomoc;“

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8 ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19. Podpora v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti sa 
poskytne aj v prospech spoločností, ktoré 
boli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, 
ak pandémia COVID-19 ešte zhoršila ich 
ťažkosti. Vymedzenie pojmu „v 
ťažkostiach“ sa nevzťahuje na žiadny 
novozaložený podnik počas prvých troch 
rokov od začatia prevádzky v príslušnej 
oblasti činnosti;“

__________________ __________________
8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 



AM\1210357SK.docx 35/79 PE655.703v01-00

SK

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Prísne časové obmedzenie do 31. decembra 2019 by nezohľadňovalo situáciu tých 
spoločností, ktorých situáciu zhoršila pandémia COVID-19 a ktoré by sa mali podporiť v 
rámci nástroja.

Pozmeňujúci návrh 83
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, alebo mikropodnikom alebo 
malým podnikom, ktoré boli k 31. 
decembru 2019 v ťažkostiach, pod 
podmienkou, že sa na ne nevzťahuje 
kolektívne konkurzné konanie podľa 
vnútroštátneho práva a že nedostali 
pomoc na záchranu alebo 
reštrukturalizáciu, ale odvtedy čelia 
významným rizikám ohrozujúcim ich 
platobnú schopnosť z dôvodu krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19;“

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

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

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

[Článok 6 ods. 1 písm. a)]
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Odôvodnenie

Nástroj na podporu platobnej schopnosti je vytvorený v súlade s podmienkami dočasného 
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 
nákazou COVID-19 [oznámenie C(2020)1863]. Rámec v najnovšej úprave [oznámenie 
C(2020)4509 z 29. júna 2020] rozširuje rozsah jeho pôsobnosti aj na mikropodniky a malé 
podniky v ťažkostiach, a to aj pred 31. decembrom 2019. Preto by bolo vhodné, aby Nástroj 
na podporu platobnej schopnosti obnovil tie isté ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19; spoločnosti, ktoré 
dostávajú podporu, sa zaviažu chrániť 
pracovné miesta a platy a nevyplácať 
dividendy akcionárom ani prémie 
riadiacim pracovníkom počas obdobia 
poskytovania podpory a šesť mesiacov po 
ňom;“

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1– písmeno a – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa navyše poskytuje 
len spoločnostiam, ktoré:
– prijmú plány podľa usmernení 
uvedených v oddiele 6 písm. d) prílohy II,
– neboli zapojené do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
daňových podvodov alebo daňových 
únikov ani nie sú za ne v súčasnosti 
vyšetrované alebo stíhané, – majú 
konsolidovaný obrat vo výške 750 000 000 
EUR a viac, zostavia a bezplatne 
uverejnia správu s informáciami o dani z 
príjmu na ročnom základe v súlade s 
článkom 89 smernice 2013/36/EÚ,
– nie sú súčasťou skupiny, ktorá má 
dcérske spoločnosti bez skutočnej 
hospodárskej činnosti v krajine zaradenej 
do zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie1a,
– nevyplácajú dividendy, rezervy a prémie, 
ani spätne neodkupujú akcie aspoň počas 
nasledujúcich dvoch rokov po tom, ako im 
bola poskytnutá podpora – v rámci 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti,
– dodržiavajú minimálne záruky uvedené 
v článku 18 nariadenia (EÚ) 2020/852,
– počas trvania podpory neuskutočňujú 
premiestnenie alebo presun pracovných 
miest, kapitálu a výrobných procesov z 
jedného členského štátu do druhého alebo 
mimo Únie,
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– zaväzujú sa k vykonávaniu zásady 
rovnakej odmeny pre ženy a mužov za 
prácu rovnakej hodnoty.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sk/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Platný text Pozmeňujúci návrh

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

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

b) sú v súlade s politikami Únie vrátane 
záväzkov EÚ v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030 a klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2040, vytváraním 
kvalitných pracovných miest a 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Or. en

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

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 88
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. V článku 6 sa za odsek 1 vkladá 
tento odsek:
1a. Komisia vypracuje samostatnú 
hodnotiacu tabuľku špecifickú pre 
segment podpory platobnej schopnosti s 
cieľom posúdiť potenciálne prijímajúce 
spoločnosti v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti na účely článku 7 
ods. 12 tohto nariadenia. Iba spoločnosti, 
ktoré dosahujú minimálny počet bodov, by 
mali byť oprávnené na podporu v rámci 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V článku 6 sa dopĺňa tento 
odsek 3:

vypúšťa sa

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
2, čiastkové operácie vykonávané 
prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov môžu byť obmedzené 
na minimálnu veľkosť operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 12 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 7 ods. 12 sa za druhý 
pododsek vkladá tento pododsek:
Hodnotiaca tabuľka, ktorá slúži 
investičnému výboru na uprednostnenie 
použitia záruky EÚ na operácie vrátane 
podpory poskytovanej prostredníctvom 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
konkrétnym podnikom, ktoré dosahujú 
vyšší počet bodov a zabezpečujú pridanú 
hodnotu, musí byť verejne dostupná po 
podpísaní projektu. Uverejnenie nesmie 
obsahovať citlivé obchodné informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 91
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 14 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

7b. V článku 7 ods. 14 sa prvý 
pododsek mení takto:
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Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 ods. 1 až 3 a ods. 5 prijímať 
delegované akty týkajúce sa doplnenia 
tohto nariadenia stanovením hodnotiacej 
tabuľky ukazovateľov, ktorú má investičný 
výbor používať na zaručenie nezávislého a 
transparentného posúdenia potenciálneho a 
skutočného použitia záruky EÚ. Takéto 
delegované akty sa pripravia v úzkej 
spolupráci s EIB.

Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 23 ods. 1 až 3 a ods. 5 prijímať 
delegované akty týkajúce sa doplnenia 
tohto nariadenia stanovením hodnotiacej 
tabuľky ukazovateľov, ktorú má investičný 
výbor používať na zaručenie nezávislého a 
transparentného posúdenia potenciálneho a 
skutočného použitia záruky EÚ vrátane jej 
použitia v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti poskytnutím 
metodického rámca na hodnotenie 
podnikov, ktoré môžu byť podporované v 
rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti. Takéto delegované akty sa 
pripravia v úzkej spolupráci s EIB.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 92
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 14 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

7c. V článku 7 ods. 14 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Riadiaca rada môže na žiadosť EIB 
povoliť, aby investičný výbor posúdil 
projekt, ktorého bodové hodnotenie v 
niektorom z pilierov nedosahuje 
minimálny počet bodov, ak sa v 
komplexnom posúdení, ktoré je súčasťou 
hodnotiacej tabuľky, dospeje k záveru, že 
operácia súvisiaca s uvedeným projektom 
by riešila významné zlyhanie trhu alebo 
vykazovala vysokú mieru doplnkovosti.

Riadiaca rada môže na žiadosť EIB 
povoliť, aby investičný výbor posúdil 
projekt, alebo podnik v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti, ktorého 
bodové hodnotenie v niektorom z pilierov 
nedosahuje minimálny počet bodov, ak sa 
v komplexnom posúdení, ktoré je súčasťou 
hodnotiacej tabuľky, dospeje k záveru, že 
operácia súvisiaca s uvedeným projektom 
by riešila významné zlyhanie trhu alebo 
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vykazovala vysokú mieru doplnkovosti.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 93
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie najmä do roku 2030, 
ako aj s cieľmi v oblasti klímy 
stanovenými v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
(„európsky právny predpis v oblasti 
klímy“)], a s kritériami stanovenými v 
nariadení 2020/... (nariadenie o 
taxonómii), Európskym pilierom 
sociálnych práv, Európskou zelenou 
dohodou9, novou priemyselnou stratégiou 
pre Európu, stratégiou pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu a 
stratégiou zameranou na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej zelenej 
dohody a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody, stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
novej priemyselnej stratégie pre zelenú a 
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obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

digitálnu Európu a stratégie pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu, ambícií 
programu Horizont Európa, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody, stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy a 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 vrátane 
udržiavania vysokokvalitných pracovných 
miest a dobrých miezd vo všetkých 
regiónoch Únie a musia podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov. Osobitná priorita a 
podpora by sa mali venovať činnostiam, 
ktoré prinášajú prospech podnikom v 
kľúčových sektoroch vnútroštátnych 
odvetví:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. V článku 9 ods. 2 sa za tretí 
pododsek dopĺňa toto písmeno ca):
„ca) rozvoj vesmírnej infraštruktúry a 
nadväzujúce aplikácie;“

Or. en

Odôvodnenie

Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ukázal, že aj MSP v kozmickom sektore 
potrebujú podporu platobnej schopnosti.
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Pozmeňujúci návrh 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. V článku 9 ods. 2 sa za tretí 
pododsek dopĺňa toto písmeno ga):
„ga) móda;“

Or. en

Odôvodnenie

Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ukázal, že aj módny sektor potrebuje podporu 
platobnej schopnosti.

Pozmeňujúci návrh 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10c. V článku 9 ods. 2 sa za tretí 
pododsek dopĺňa toto písmeno gb):
„gb) maloobchodný predaj;“

Or. en

Odôvodnenie

Vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ukázal, že aj sektor maloobchodného predaja 
potrebuje podporu platobnej schopnosti.

Pozmeňujúci návrh
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10d. V článku 9 ods. 2 sa za tretí 
pododsek dopĺňa toto písmeno gc): 
„gc) Príslušné operácie sú spojené so 
záväzkom prijímateľa zachovať alebo 
vytvoriť udržateľné a kvalitné pracovné 
miesta v rámci svojich činností 
vykonávaných na území EÚ;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

a) aby financovanie z EFSI v rámci 
segmentu pre infraštruktúru a inovácie 
okrem iného podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
udržateľnosti. Do tohto výpočtu sa 
nezahŕňa financovanie z EFSI pre MSP 
a malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klimatickej 
udržateľnosti svoju medzinárodne 
schválenú metodiku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 80 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a aspoň 50 % financovania 
z EFSI v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti podporovalo prvky 
projektu, ktoré prispievajú k opatreniam 
v oblasti klímy. Do tohto výpočtu sa 
nezahŕňa financovanie z EFSI pre MSP 
a malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 50 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
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a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy a aspoň 20 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo projekty 
energetickej účinnosti. Do tohto výpočtu 
sa nezahŕňa financovanie z EFSI pre MSP. 
EIB použije na určenie uvedených prvkov 
alebo podielov na nákladoch opatrení 
v oblasti klímy svoju medzinárodne 
schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečenie, aby financovanie z 
EFSI bolo v súlade s úverovými kritériami 
EIB a so zásadou „výrazne nenarušiť“, 
ako je vymedzená v nariadení EÚ o 
taxonómii, a aby investície financované v 
rámci EFSI podliehali kontrole 
udržateľnosti s cieľom určiť, či majú 
škodlivý vplyv na životné prostredie, klímu 
alebo sociálnu oblasť;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 106
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) zabezpečenie, aby aspoň 50 % 
financovania v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti podporovalo 
činnosti, ktoré sa považujú za 
environmentálne udržateľné podľa 
nariadenia (EÚ) 2020/852;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 107
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností, ktoré sú 
najviac hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19, pričom sa zabezpečí vyvážené 
geografické rozloženie medzi členskými 
štátmi a zabráni sa koncentrácii trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
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Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa pozmeňujúci návrh prijme, pozmeňujúci návrh 13 sa stane bezpredmetným.

Pozmeňujúci návrh 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) zabezpečí poskytovanie technickej 
pomoci členským štátom a spoločnostiam, 
najmä MSP, s cieľom uľahčiť rozsiahle 
rozdeľovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov z Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti využitím existujúcich 
nástrojov v rámci EFSI, ako je Európske 
centrum investičného poradenstva 
(EIAH);

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 114
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) aby sa aspoň 65 % financovania z 
EFSI v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti využívalo na podporu 
oprávnených malých a stredných 
podnikov (MSP), ako sa vymedzuje v 
odporúčaní EÚ 2003/361.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) EIB poskytne jasné a objektívne 
parametre, pokiaľ ide o prideľovanie 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa pozmeňujúci návrh prijme, pozmeňujúci návrh 12 sa stane bezpredmetným.
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Pozmeňujúci návrh 116
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) zabezpečí, aby sa financovanie z 
EFSI v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti využívalo na podporu 
oprávnených spoločností s cieľom 
prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy a energetiky v členských štátoch, 
ktoré sa zaviazali dosiahnuť cieľ 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, ktoré sa zaviazali 
udržiavať alebo vytvárať udržateľné a 
kvalitné pracovné miesta v rámci svojich 
činností vykonávaných na území EÚ.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c).

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až d).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a (nový) – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c).

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c). Operácie financovania a 
investičné operácie, ktoré nie sú v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy, nie sú 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

V prípade financovania alebo záruk 
poskytnutých inštitúciám, investičným 
platformám, účelovo vytvoreným 
subjektom alebo fondom, ktoré sú vo 
väčšinovom vlastníctve alebo pod 
kontrolou členského štátu, sú oprávnené v 
rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti iba hybridné kapitálové 
nástroje, ako sú prioritné akcie, práva na 
účasť na zisku alebo tiché účasti, ktoré 
zabezpečujú pasívnu úlohu členského 
štátu. Riadiaca rada v prípade potreby 
poskytne podrobné usmernenia týkajúce 
sa tohto bodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 16
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Oprávnené nástroje v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti majú za cieľ 
poskytovať kapitál alebo kvázikapitál 
spoločnostiam uvedeným v článku 3 písm. 
c). Môžu sa používať hybridné nástroje 

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

v súlade s prílohou II, ak takéto nástroje 
spĺňajú účel daného segmentu a ak spĺňajú 
dohodnuté pravidlá pri uplatňovaní v 
príslušných členských štátoch.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Sprístupní sa suma do 200 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i). Osobitný dôraz sa kladie na 
poskytovanie technickej pomoci MSP. 
Technická pomoc je dostupná aj na 
podporu zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci tohto 
segmentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Sprístupní sa suma do 50 000 000 EUR na 
krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 
v rámci tohto segmentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Suma 80 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Suma 160 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Suma 80 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Suma 40 000 000 EUR zo sumy uvedenej 
v prvom pododseku predstavuje vonkajšie 
pripísané príjmy v súlade s článkom 21 
ods. 5 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách a podlieha článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“ 
Financované operácie sa musia v záujme 
minimalizácie škodlivých vplyvov 
a maximalizácie prínosov pre 
environmentálne a sociálne ciele Únie 
preveriť z hľadiska klimatickej, 
environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti. Na tieto účely 
predkladatelia projektov žiadajúci 
o financovanie poskytujú náležité 
informácie na základe usmernení 
vypracovaných Komisiou. Tieto 
informácie zahŕňajú podiel financovania 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností v súlade s 
článkom 3 nariadenia (EÚ) 2020/852 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088. 
Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté 
projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah 
vymedzený v usmerneniach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2– pododsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27a. V článku 16 sa v odseku 2 dopĺňa 
tento pododsek:
Takáto samostatná správa obsahuje 
najmä podrobné posúdenie príspevku 
segmentu podpory platobnej schopnosti k 
zelenej a digitálnej transformácii 
spoločností, ktoré majú prospech v rámci 
systému, podľa potreby na základe 
transformácie a príslušných plánov 
vypracovaných podporovanými 
spoločnosťami.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu a je neoddeliteľne spojený s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 129
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 

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

stabilizovať hospodárstvo EÚ, segment 
podpory platobnej schopnosti sa zameria 
na investície do opustených 
priemyselných lokalít. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
dohody o úvere či iné formy finančnej 
podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti alebo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 ods. 
2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 

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

platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
úverovej zmluvy či iné formy finančnej 
podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 
výnimočných a náležite odôvodnených 
prípadov, keď je preukázané, že takáto 
transakcia umožní nové investície vo výške 
sumy rovnocennej aspoň výške sumy 
transakcie, a ktoré by splnili kritériá 
oprávnenosti a všeobecné ciele stanovené 
v článku 6 a článku 9 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – bod 2 – písmeno c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Záruka EÚ podporuje širokú škálu 
produktov, ktoré umožňujú EFSI 
prispôsobiť sa potrebám trhu a zároveň 
podporiť súkromné investície do projektov 
bez vytláčania financovania z prostriedkov 
súkromného trhu. V tejto súvislosti sa 
očakáva, že EIB poskytne financovanie 
v rámci EFSI v snahe dosiahnuť celkový 
cieľ verejných alebo súkromných investícií 
aspoň vo výške 500 000 000 000 EUR 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a v rámci segmentu pre MSP 
spolu, čo zahŕňa financovanie 
mobilizované prostredníctvom EIF v rámci 
operácií EFSI týkajúcich sa nástrojov 
uvedených v článku 10 ods. 2 písm. b), 
národných podporných bánk alebo 

c) Záruka EÚ podporuje širokú škálu 
produktov, ktoré umožňujú EFSI 
prispôsobiť sa potrebám trhu a zároveň 
podporiť súkromné investície do projektov 
bez vytláčania financovania z prostriedkov 
súkromného trhu. V tejto súvislosti sa 
očakáva, že EIB poskytne financovanie 
v rámci EFSI v snahe dosiahnuť celkový 
cieľ verejných alebo súkromných investícií 
aspoň vo výške 500 000 000 000 EUR 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a v rámci segmentu pre MSP 
spolu, čo zahŕňa financovanie 
mobilizované prostredníctvom EIF v rámci 
operácií EFSI týkajúcich sa nástrojov 
uvedených v článku 10 ods. 2 písm. b), 
národných podporných bánk alebo 
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inštitúcií a prostredníctvom posilneného 
prístupu k financovaniu pre subjekty, ktoré 
majú do 3 000 zamestnancov. Oprávnené 
produkty zahŕňajú okrem iného11 úvery, 
záruky/protizáruky, mezanínové 
a podriadené financovanie, nástroje 
kapitálového trhu vrátane zvýšenia 
kreditnej kvality a kapitálové či 
kvázikapitálové účasti, a to aj 
prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, investičných 
platforiem, fondov alebo účelovo 
vytvorených subjektov. V tejto súvislosti 
s cieľom umožniť širokej škále investorov 
investovať do projektov EFSI sa EIB 
umožní štruktúrovať príslušné portfóliá. 
V segmente podpory platobnej schopnosti 
sú oprávnené produkty tie, ktorých 
výsledkom je poskytovanie investícií, 
sprostredkovaného kapitálu alebo 
kvázikapitálu spoločnostiam a projektom, 
ale s vylúčením subjektov zameriavajúcich 
sa na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív. Očakáva sa, že 
EIB a EIF budú poskytovať financovanie 
v snahe dosiahnuť cieľ investície do 300 
000 000 000 EUR v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.

inštitúcií a prostredníctvom posilneného 
prístupu k financovaniu pre subjekty, ktoré 
majú do 250 zamestnancov. Oprávnené 
produkty zahŕňajú okrem iného11 úvery, 
záruky/protizáruky, mezanínové 
a podriadené financovanie, nástroje 
kapitálového trhu vrátane zvýšenia 
kreditnej kvality a kapitálové či 
kvázikapitálové účasti, a to aj 
prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, investičných 
platforiem, fondov alebo účelovo 
vytvorených subjektov. V tejto súvislosti 
s cieľom umožniť širokej škále investorov 
investovať do projektov EFSI sa EIB 
umožní štruktúrovať príslušné portfóliá. 
V segmente podpory platobnej schopnosti 
sú oprávnené produkty tie, ktorých 
výsledkom je poskytovanie investícií, 
sprostredkovaného kapitálu alebo 
kvázikapitálu spoločnostiam a projektom, 
ale s vylúčením subjektov zameriavajúcich 
sa na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív. Očakáva sa, že 
EIB a EIF budú poskytovať financovanie 
v snahe dosiahnuť cieľ investície do 300 
000 000 000 EUR v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.

__________________ __________________
11 Toto je neúplný zoznam produktov, 
ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom 
EFSI.

11 Toto je neúplný zoznam produktov, 
ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom 
EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d (nové) – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

podporu financovania z EIB alebo EIF 
alebo na záruky pre fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo iné investičné 
platformy alebo na investície do nich, a to 
aj prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, alebo iných 
príslušných nástrojov, ktoré poskytujú 
kapitál a kapitálové investície do 
spoločností. Využívanie záruky EÚ nemá 
vplyv na nezávislosť rozhodovania a 
autonómiu príjemcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d (nové) – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.

— Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12 a 
jeho poslednou treťou zmenou prijatou 
Európskou komisiou 29. júna 2020, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.

__________________ __________________
12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d (nové) – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.

— Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci, s náležitým 
zohľadnením európskej povahy Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.
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__________________
12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec 
pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené nástroje alebo 
investičné platformy, sa zaväzujú 
udržiavať a vytvárať čo najviac 
udržateľných a kvalitných pracovných 
miest v rámci svojich činností 
vykonávaných na území EÚ.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti 
zaviedli plány zelenej transformácie. 
Spoločnosti sa takisto nabádajú k tomu, 
aby pokročili vo svojej digitálnej 
transformácii. Na pomoc spoločnostiam 
s týmito transformáciami je k dispozícii 
technická pomoc.

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, musia dodržiavať 
sociálne a environmentálne záruky v súlade 
s usmerneniami založenými na článku 17 
a článku 18 nariadenia 2020/852, ktoré 
poskytla riadiaca rada. Tieto usmernenia 
by mali obsahovať primerané ustanovenia 
na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť uverejňovať 
nefinančné informácie podľa článku 19a 
alebo článku 29a smernice 2013/34/EÚ, 
zavedú plány zelenej a spravodlivej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

V plánoch transformácie sa zabezpečí 
aspoň to, aby:
– hospodárske činnosti spoločnosti boli 
zosúladené s cieľmi Únie v oblasti klímy 
do roku 2030, ako aj stanovenými v 
[nariadení (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
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klimatickej neutrality („európsky právny 
predpis v oblasti klímy“)],
– ak je to relevantné, hospodárske 
činnosti spoločnosti boli v súlade s 
environmentálnymi cieľmi b) až f) v 
článku 9 nariadenia 2020/852,
– sa zriadilo zodpovedajúce riadenie s 
cieľom posúdiť a minimalizovať riziká 
ohrozujúce udržateľnosť,
– sa všetky budúce kapitálové výdavky 
používali na aktíva alebo procesy spojené 
s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa 
podľa článkov 3 a 9 nariadenia 2020/852 
považujú za environmentálne udržateľné,
– sa predvídalo postupné ukončenie 
činností, ktoré spôsobujú značné škody na 
akomkoľvek environmentálnom cieli v 
súlade s článkom 17 nariadenia 2020/852, 
a premena takýchto činností na neutrálne 
činnosti alebo činnosti s nízkym vplyvom v 
rámci vopred stanoveného časového 
rámca,
– ciele v oblasti zamestnanosti kvality a 
ciele týkajúce sa rodovej rovnosti vrátane 
cieľov v oblasti rovnakého odmeňovania.
Plány transformácie majú formu 
vedeckých a celopodnikových dokumentov 
a vychádzajú z usmernení Európskej 
komisie z roku 2019 o podávaní správ 
súvisiacich s klímou. Obsahujú čiastkové 
ciele a každoročne sa aktualizujú a 
poskytujú ex post posúdenie týkajúce sa 
toho, či sú čiastkové ciele splnené.
Spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje 
povinnosť uverejňovať nefinančné 
informácie podľa článku 19a alebo 
článku 29a smernice 2013/34/EÚ, zavedú 
plány transformácie, v ktorých vysvetlia, 
či a do akej miery ich hospodárske 
činnosti podporujú environmentálne ciele 
uvedené v článku 3 nariadenia 2020/852. 
Plány podľa potreby obsahujú ciele 
týkajúce sa podielu ich kapitálových 
výdavkov a podielu ich prevádzkových 
výdavkov súvisiacich s aktívami alebo 
procesmi spojenými s hospodárskymi 
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činnosťami, ktoré sa podľa článkov 3 a 9 
nariadenia o taxonómii považujú za 
environmentálne udržateľné. Plány 
zahŕňajú aj cieľ vytvárania kvalitných 
pracovných miest a opatrení na ochranu 
zamestnanosti, ako aj ciele súvisiace s 
rodovou rovnosťou vrátane cieľov v 
oblasti rovnakého odmeňovania. Plány 
obsahujú čiastkové ciele a každoročne sa 
aktualizujú a poskytujú ex post posúdenie 
toho, či sú čiastkové ciele splnené.
MSP budú mať prospech zo 
zjednodušených vzorov, ktoré vypracuje 
Komisia, ako aj z cielenej finančnej a 
technickej pomoci pri zavádzaní svojich 
plánov transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali zabezpečiť, aby sa 
predišlo neprimeraným administratívnym 
záťažiam, najmä pre malé a stredné 
podniky, so zohľadnením veľkosti 
spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
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škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam, najmä MSP, s týmito 
transformáciami je k dispozícii technická 
pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy dodržiavajú sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na udržanie kvalitných 
pracovných miest a prevenciu 
neprimeraných administratívnych záťaží so 
zohľadnením veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), 
zavedú v budúcnosti plány zelenej 
transformácie s jasnými a ambicióznymi 
cieľmi zníženia emisií CO2. Spoločnosti sa 
takisto nabádajú k tomu, aby pokročili vo 
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digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

svojej digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d (nové) – zarážka 7 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti registrované v 
daňových rajoch alebo vykonávajúce 
činnosť buď priamo, alebo 
prostredníctvom dcérskych spoločností v 
daňových rajoch bez predchádzajúceho 
dôkazu o podstatnej činnosti v dotknutých 
krajinách nie sú oprávnené na podporu v 
rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti. Spätné odkúpenie akcií a 
vyplácanie dividend akcionárom alebo 
prémií riadiacim pracovníkom sú 
nezlučiteľné s podporou v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – odsek 8 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie, ktoré podporuje EFSI, sa na 
konci príslušného investičného obdobia 
nesmú sústreďovať na žiadnom 

Operácie, ktoré podporuje EFSI, sa na 
konci príslušného investičného obdobia 
nesmú sústreďovať na žiadnom 
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konkrétnom území. Na tento účel riadiaca 
rada schváli orientačné usmernenia 
týkajúce sa geografickej diverzifikácie 
a koncentrácie. Riadiaca rada sa po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto orientačné hraničné 
hodnoty.

konkrétnom území. Na tento účel riadiaca 
rada schváli usmernenia týkajúce sa 
geografickej diverzifikácie a koncentrácie. 
Riadiaca rada sa po konzultácii 
s investičným výborom môže rozhodnúť 
zmeniť tieto orientačné hraničné hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – odsek 8 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) pri súčasnej prevencii nadmernej 
koncentrácie v obmedzenom počte 
členských štátov. Riadiaca rada preto 
vopred určí objektívne parametre, na 
základe ktorých možno upraviť hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Jessica Stegrud
v mene skupiny ECR
Robert Roos
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – odsek 8 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada preto 
vopred určí objektívne parametre, na 
základe ktorých možno upraviť hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Seán Kelly
v mene skupiny PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – odsek 8 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

sa riadiaca rada po konzultácii 
s investičným výborom môže rozhodnúť 
zmeniť tieto orientačné hraničné hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – odsek 8 – písmeno b – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Riadiaca rada svoje rozhodnutie týkajúce 
sa orientačných hraničných hodnôt 
a špecifických hraničných hodnôt pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
bezodkladne zverejní a písomne zdôvodní 
Európskemu parlamentu a Rade. EFSI by 
mal pokrývať a podporovať rovnaký a 
udržateľný rozvoj všetkých regiónov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada podáva v pravidelných 
intervaloch najmenej raz ročne 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
príjemcoch tohto nástroja a o 
podporovaných činnostiach s cieľom 
zabezpečiť úplnú, správnu a včasnú 
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transparentnosť programu.

Or. en


