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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

inovácií, zručností, infraštruktúry, 
a potrebu riešiť kľúčové spoločenské 
výzvy, ako je udržateľnosť alebo starnutie 
obyvateľstva. V záujme dosiahnutia cieľov 
politiky Únie, najmä dvojakého cieľa 
zrýchlenia klimatickej a digitálnej 
transformácie, a na zabezpečenie rýchlej, 
inkluzívnej a zdravej obnovy hospodárstva 
je preto potrebná podpora na riešenie 
zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 
situácií a na zníženie nedostatku investícií 
v cieľových sektoroch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 
k zlepšeniu konkurencieschopnosti 
a sociálno-ekonomickej konvergencie 
a súdržnosti Únie, a to aj v oblasti inovácie 
a digitalizácie, k efektívnemu využívaniu 
zdrojov v súlade s obehovým 
hospodárstvom, k udržateľnosti 
a inkluzívnosti hospodárskeho rastu Únie 
a k sociálnej odolnosti a integrácii 
kapitálových trhov Únie, a to aj 
prostredníctvom riešení, ktoré sú zamerané 
na fragmentáciu kapitálových trhov Únie 
a na diverzifikáciu zdrojov financovania 
pre podniky Únie. Na tieto účely by sa 
z Fondu InvestEU mali podporovať 
projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 
životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 
ako rámec pre využívanie dlhových 
nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 
a kapitálových nástrojov, ktoré sa podľa 
relevantnosti budú opierať o záruku 
z rozpočtu Únie a o finančné príspevky 
implementujúcich partnerov. Fond 
InvestEU by mal byť založený na dopyte 
a zároveň by sa mal zameriavať na 
poskytovanie strategických a dlhodobých 
prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 

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

prínosov vo vzťahu ku kľúčovým 
oblastiam politiky Únie, ktoré by inak 
neboli financované alebo by neboli 
financované dostatočne, čo by prispelo 
k plneniu politických cieľov Únie. Podpora 
v rámci Fondu InvestEU by mala zahŕňať 
širokú škálu sektorov a regiónov, ale mala 
by sa vyhýbať nadmernej odvetvovej alebo 
geografickej koncentrácii a mala by 
uľahčiť prístup v prípade projektov 
pozostávajúcich z partnerských subjektov s 
vysokým rastovým potenciálom a v 
kľúčových odvetviach vo všetkých 
regiónoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a konvergenciu. 
Takisto vytvára riziko konsolidácie 
nerovnováh a má dlhodobý vplyv na rozvoj 
regiónov. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 
význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 

(14) Nízka miera investícií do 
infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 
a opäť počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 oslabila schopnosť Únie 
posilniť udržateľný rast, vytváranie 
pracovných miest, konkurencieschopnosť 
a konvergenciu. Takisto vytvára riziko 
konsolidácie nerovnováh a má dlhodobý 
vplyv na rozvoj regiónov, čo je viditeľné 
najmä v súvislosti s digitálnou 
infraštruktúrou. Je nevyhnutné 
podporovať prepojenosť vo všetkých 
regiónoch Únie, podnecovať digitalizáciu 
verejných služieb, poskytovať podporu 
digitálnym startupom a inovačným MSP s 
cieľom umožniť im lepšie konkurovať a 
rozšírovať kapacitu, a urýchliť digitálnu 
transformáciu celého hospodárstva s 
cieľom zvýšiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť a odolnosť 
hospodárstva Únie. Rozsiahle investície do 
infraštruktúry Únie, najmä pokiaľ ide 
o prepojenosť a energetickú efektívnosť 
a vytvorenie jednotného európskeho 
dopravného priestoru, majú zásadný 



PE655.653v01-00 6/21 PA\1210009SK.docx

SK

v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

význam pre splnenie cieľov Únie v oblasti 
udržateľnosti vrátane záväzkov Únie 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja 
a cieľov v oblasti energetiky a klímy do 
roku 2030. Podpora z Fondu InvestEU by 
sa preto mala zameriavať na investície do 
dopravy, energetiky vrátane energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie a iných bezpečných a udržateľných 
nízkoemisných zdrojov energie, 
environmentálnej infraštruktúry, 
infraštruktúry súvisiacej s opatreniami 
v oblasti klímy, námornej infraštruktúry 
a digitálnej infraštruktúry. V rámci 
Programu InvestEU by sa mali 
uprednostňovať oblasti s nedostatočnou 
úrovňou investícií, v ktorých sú potrebné 
dodatočné investície. S cieľom 
maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 
financovania z prostriedkov Únie je 
vhodné podporovať efektívny investičný 
proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 
projektov a maximalizuje synergie v rámci 
rôznych relevantných programov Únie 
napríklad v oblasti dopravy, energetiky 
a digitalizácie. So zreteľom na hrozby pre 
bezpečnosť a ochranu by investičné 
projekty prijímajúce podporu Únie mali 
zahŕňať opatrenia na podporu odolnosti 
infraštruktúry vrátane údržby a bezpečnosti 
infraštruktúry a mali by zohľadňovať 
zásady ochrany občanov na verejných 
priestranstvách. Malo by sa tak dopĺňať 
úsilie vynaložené v rámci iných fondov 
Únie, akým je napríklad Európsky fond 
regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 
podporu na bezpečnostné aspekty investícií 
do infraštruktúry na verejných 
priestranstvách, dopravnej, energetickej 
a inej kritickej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. Výsledkom sú 
nedostatočné investície do tejto oblasti, 
ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

(18) Aj keď sa úroveň celkových 
investícií v Únii pred krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 zvýšila, investície 
do činností s vyšším rizikom, ako je 
výskum a inovácie, boli stále nedostatočné 
a v súčasnosti sa očakáva, že ich kríza 
výrazne zasiahla. V rámci stratégie 
Európa 2020 sa členské štáty dohodli, že 
do roku 2020 sa budú aspoň 3 % HDP 
investovať do výskumu a inovácií, doteraz 
sa to však nedosiahlo. Výskum a inovácie 
budú zohrávať dôležitú úlohu pri 
prekonávaní krízy a vytváraní potrebných 
technológií na dosiahnutie politík a 
cieľov Únie. Výsledkom sú nedostatočné 
investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú 
priemyselnú a hospodársku 
konkurencieschopnosť Únie a znižujú 
kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 
by mal poskytovať primerané finančné 
produkty na pokrytie rôznych štádií 
inovačného cyklu a širokej škály 
zainteresovaných strán, a to najmä 
s cieľom umožniť posilnenie využívania 
a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 
v Únii, aby sa zabezpečila ich 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch, a s cieľom podporiť excelentnosť 
Únie v oblasti udržateľných technológií na 
globálnej úrovni v synergii s programom 
Horizont Európa, ako aj s Európskou radou 
pre inováciu. V tejto súvislosti by 
skúsenosti získané z finančných nástrojov, 
ako je InnovFin – finančné prostriedky EÚ 
pre inovátorov, využívané v rámci 
programu Horizont 2020 na uľahčenie 
a urýchlenie prístupu inovačných podnikov 
k financovaniu, mali slúžiť ako pevný 
základ pre poskytnutie tejto cielenej 
podpory.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) Cestovný ruch je dôležitou 
oblasťou hospodárstva Únie a zamestnáva 
viac ako 22 miliónov ľudí. Odvetvie 
cestovného ruchu zaznamenalo 
mimoriadne závažný pokles v dôsledku 
pandémie COVID-19, pričom straty 
príjmov dosiahli podľa odhadov 85 % v 
prípade hotelov, reštaurácií, cestovných 
kancelárií, cestovných agentúr a 
diaľkových železničných ciest a 90 % v 
prípade výletných plavieb a leteckých 
spoločností v máji 2020. Program 
InvestEU by mal prispieť k posilneniu jeho 
dlhodobej konkurencieschopnosti 
stimuláciou operácií, ktoré podporujú 
udržateľnú, inovatívnu a digitálnu 
obnovu v odvetví cestovného ruchu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) V hospodárskej kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19 nie je rozdelenie 
zdrojov na trhu v plnej miere efektívne 
a vnímané riziko výrazne oslabuje tok 
súkromných investícií. Za takýchto 
okolností je mimoriadne dôležitá kľúčová 
funkcia Fondu InvestEU, pokiaľ ide 
o ekonomicky životaschopné projekty 
zamerané na znižovanie rizík v prospech 
súkromných finančných prostriedkov, 
a mala by sa posilniť, okrem iného, 
s cieľom zabrániť riziku asymetrickej 
obnovy. Program InvestEU by mal byť 
schopný poskytovať významnú podporu 
spoločnostiam vo fáze obnovy a zároveň 

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

obnovy a zároveň zabezpečiť silné 
zameranie investorov na strednodobé 
a dlhodobé politické priority Únie, ako je 
napríklad európska zelená dohoda, 
Investičný plán európskej zelenej dohody, 
stratégia pre formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy, európska dátová 
stratégia, biela kniha o umelej 
inteligencii, nová priemyselná stratégia 
pre Európu vrátane ekosystémového 
prístupu, stratégia pre MSP a silná 
sociálna Európa pre spravodlivé 
transformácie. Mala by sa tým výrazne 
zvýšiť kapacita Skupiny Európskej 
investičnej banky (EIB), národných 
podporných bánk a inštitúcií, ako aj iných 
implementujúcich partnerov na preberanie 
rizika pri podpore obnovy hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na zelenú a digitálnu 
transformáciu a posilnenú odolnosť 
v oblastiach, ako je i) poskytovanie 
kritickej zdravotnej starostlivosti, výroba 
a vytváranie zásob liekov, zdravotníckych 
pomôcok a zdravotníckych potrieb, 
posilnenie kapacít reakcie na zdravotnú 
krízu a systému civilnej ochrany; ii) 
kritická infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii) poskytovanie tovaru a 
služieb, ktoré sú nápomocné pri prevádzke 
a údržbe takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené a 
digitálne technológie a prevratné inovácie, 
pri ktorých je investícia strategicky 
dôležitá pre budúcnosť priemyslu Únie, 
vrátane umelej inteligencie, technológie 
blockchain, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
technológií pre udržateľnú, inteligentnú 
a automatizovanú mobilitu a logistiku vo 
všetkých druhoch dopravy, aplikácií 
čistého vodíka a palivových článkov, 
technológií dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov a 
progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 

(28) Primárnym zámerom segmentu 
strategických európskych investícií by 
mala byť podpora tých konečných 
prijímateľov, ktorí sú usadení v členskom 
štáte a pôsobia v Únii a ktorých činnosti 
majú strategický význam pre Úniu, najmä 
so zreteľom na klimatickú a digitálnu 
transformáciu, ale zároveň zvyšujú 
konkurencieschopnosť hospodárstiev 
členských štátov vrátane potreby obnoviť 
výrobnú kapacitu členských štátov a 
vytvoriť investície orientované na 
budúcnosť, podporujúce podnikanie a 
tvorbu pracovných miest, a posilnenú 
odolnosť vrátane znižovania závislosti od 
zraniteľných dodávateľských reťazcov. 
Projekty by mali priniesť pridanú 
hodnotu Únie a mali by byť buď 
cezhraničné, alebo by mali vytvárať 
skutočnú pridanú hodnotu vo viac ako 
jednom členskom štáte alebo regióne 
prostredníctvom vedľajších účinkov. 
Žiadna podpora by nemala smerovať 
priamo do vnútroštátnych rozpočtov alebo 
nahrádzať vnútroštátne rozpočtové 
výdavky, ako sú sociálne dávky. Medzi 
oblasti strategického významu patrí i) 
poskytovanie kritickej zdravotnej 
starostlivosti, výroba a vytváranie zásob 
liekov, zdravotníckych pomôcok 
a zdravotníckych potrieb, posilňovanie 
kapacít reakcie na zdravotnú krízu 
a systému civilnej ochrany; ii) kritická 
infraštruktúra, či už fyzická alebo 
virtuálna; iii)poskytovanie tovaru a služieb, 
ktoré sú nápomocné pri prevádzke a údržbe 
takejto infraštruktúry; iv) kľúčové 
podporné, transformatívne, zelené a 
digitálne technológie a prevratné inovácie, 
pri ktorých je investícia strategicky 
dôležitá pre budúcnosť priemyslu Únie, 
vrátane umelej inteligencie, technológie 
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komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Projekty, 
ktoré prispievajú k diverzifikácii 
strategických dodávateľských reťazcov na 
jednotnom trhu prostredníctvom operácií 
na viacerých miestach v celej EÚ, by mali 
mať možnosť využívať výhody.

blockchain, softvéru, robotiky, 
polovodičov, mikroprocesorov, špičkových 
cloudových technológií, vysokovýkonnej 
výpočtovej techniky, kybernetickej 
bezpečnosti, kvantových technológií, 
fotoniky, priemyselnej biotechnológie, 
technológií výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov najmä na 
vykonávanie stratégie výroby energie z 
obnoviteľých zdrojov na mori, technológií 
uskladňovania energie vrátane batérií, 
technológií pre udržateľnú, inteligentnú 
a automatizovanú mobilitu a logistiku vo 
všetkých druhoch dopravy, aplikácií 
čistého vodíka a palivových článkov, 
technológií dekarbonizácie pre priemysel, 
zachytávania a ukladania oxidu uhličitého, 
technológií obehového hospodárstva, 
biomedicíny, nanotechnológií, liekov a 
progresívnych materiálov; v) výrobné 
zariadenia na hromadnú výrobu 
komponentov a zariadení pre informačné 
a komunikačné technológie v EÚ; vi) 
dodávky a vytváranie zásob kritických 
vstupov pre verejných aktérov, podniky 
alebo spotrebiteľov v Únii; vii) kritické 
technológie a vstupy pre bezpečnosť Únie 
a jej členských štátov, ako sú odvetvia 
obrany a vesmíru a kybernetická 
bezpečnosť, a položky s dvojakým 
použitím v zmysle vymedzenia v článku 2 
bode 1 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009. 
Koneční príjemcovia by mali mať svoje 
sídlo v členskom štáte a mali by byť 
aktívni v Únii v tom zmysle, že 
vykonávajú podstatné činnosti, pokiaľ ide 
o personál, výrobu, výskum a vývoj alebo 
iné obchodné činnosti v Únii. Rozdelením 
finančného krytia by sa mala zabezpečiť 
najmä podpora pre súbežnú digitálnu a 
klimatickú transformáciu. Projekty, ktoré 
prispievajú k diverzifikácii strategických 
dodávateľských reťazcov na jednotnom 
trhu prostredníctvom operácií na viacerých 
miestach v celej EÚ, by mali mať možnosť 
využívať výhody.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(29) Segment strategických európskych 
investícií by sa mal zamerať aj na 
dodávateľov usadených a pôsobiacich 
v Únii, ktorých činnosti majú strategický 
význam pre Úniu a ktorí by potrebovali 
dlhodobé investície alebo na ktorých sa 
vzťahuje mechanizmus preverovania 
priamych zahraničných investícií. Okrem 
toho by dôležité projekty spoločného 
európskeho záujmu mohli využívať najmä 
segment strategických európskych 
investícií. Finančná podpora by sa však 
nemala poskytovať, ak projekt nie je v 
súlade so strategickými a hospodárskymi 
záujmami Únie, napríklad v prípade 
projektov, ktoré by zvýšili závislosť od 
zraniteľných alebo nediverzifikovaných 
dodávateľských reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Okrem toho by doplnenie 
segmentu strategických európskych 
investícií malo podporovať strategické 
potreby Únie a jej budúcu hospodársku 
prosperitu. Vytvorenie tohto segmentu je 
potrebné v dôsledku globálnej pandémie 
ochorenia Covid-19, jej vplyvu na 
dodávateľské reťazce a vznik určitých 
zraniteľných miest. Preto je dôležité, aby 
sa zabezpečila viditeľnosť financovania 
Únie z Fondu InvestEU, a najmä 
segmentu strategických európskych 
investícií a jeho stanovených 
strategických priorít, prostredníctvom 
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účinnej komunikácie, pričom sa poukáže 
na akcie a výsledky financované Úniou s 
cieľom primerane podporiť pridanú 
hodnotu programu InvestEU v Únii v 
rámci oživenia hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení alokovaných zdrojov, ktoré 
s ním súvisia, by sa mali opatrenia obnovy 
a odolnosti v rámci Programu InvestEU 
vykonávať s cieľom riešiť bezprecedentný 
vplyv krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečilo 
dodržanie súladu s lehotami stanovenými 
v nariadení [EURI].

(61) V súlade s nariadením [o Nástroji 
Európskej únie na obnovu] a v medziach 
zdrojov, ktoré sú v ňom pridelené, by sa 
mali opatrenia v rámci programu InvestEU 
týkajúce sa obnovy a odolnosti vykonávať 
s cieľom riešiť bezprecedentný vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a v 
súlade s cieľmi segmentu strategických 
európskych investícií by mali podporovať 
dlhodobý rast, kvalitné pracovné miesta a 
konkurencieschopnosť. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečilo dodržanie súladu s lehotami 
stanovenými v nariadení [EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na operácie vykonávajúce 
opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[EURI] na ciele uvedené v článku 3 ods. 2 
písm. e) sa alokuje suma 31 153 850 000 
EUR (v bežných cenách) zo sumy 
uvedenej v odseku 1 prvom pododseku. 
Táto suma by sa mala rovnomerne 
rozdeliť medzi iniciatívy na podporu 
klimatickej a digitálnej transformácie, aby 
sa zabezpečila primeraná podpora pre obe 
výzvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) segment politiky týkajúci sa 
strategických európskych investícií, ktorý 
zahŕňa strategické, na budúcnosť 
orientované investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v členskom štáte, ktorí pôsobia v Únii 
a ktorých činnosti majú strategický význam 
pre Úniu, najmä so zreteľom na klimatickú 
a digitálnu transformáciu, ale zároveň 
zvyšujú konkurencieschopnosť 
hospodárstiev členských štátov vrátane 
potreby obnoviť výrobnú kapacitu 
členských štátov a vytvoriť investície 
orientované na budúcnosť, podporujúce 
podnikanie a tvorbu pracovných miest, 
a zvýšenú odolnosť v jednej z týchto 
oblastí:

Or. en



PE655.653v01-00 16/21 PA\1210009SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) investície a technická pomoc 
podnikom, najmä MSP, s cieľom 
digitalizovať ich podnikanie a zvýšiť 
odolnosť ich hodnotových reťazcov a 
obchodných modelov, ako aj iniciatív na 
podporu podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod ii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iib) strategické investície do projektov 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 
s vysokým potenciálom významne prispieť 
k plneniu cieľov stanovených v smernici 
(EÚ) 2018/2001 s osobitným dôrazom na 
urýchlenie nasadenia v regiónoch Únie 
určených ako regióny s najbohatšími 
obnoviteľnými zdrojmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

iv) kľúčové podporné, transformačné, 
nízkouhlíkové a digitálne technológie 
a prevratný výskum a inovácie, pri ktorých 
sú investície strategicky dôležité pre 
priemyselnú budúcnosť Únie a dlhodobú 
konkurencieschopnosť, a sú v súlade s 
prioritami stanovenými v programe 
Horizont Európa; takéto investície sa 
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realizujú aj v súlade s dlhodobými 
stratégiami pre európsku priemyselnú 
budúcnosť a európske MSP; medzi tieto 
oblasti patria:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e – bod vii – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financovanie a investície v rámci tohto 
segmentu pridelené na činnosti súvisiace s 
klimatickou a digitálnou transformáciou 
sa rovnomerne rozdelia medzi tieto dve 
paralelné výzvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 

Implementujúci partneri sa usilujú 
zabezpečiť, aby aspoň 55 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry prispievalo 
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k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7a Počet a objem operácií na pomoc 
spoločnostiam, najmä MSP, pri 
digitalizácii ich podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7b Počet a objem operácií na podporu 
podnikania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8 – podbod 8.7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8.7c Počet a objem operácií na pomoc 
spoločnostiam, najmä MSP, pri zvyšovaní 
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odolnosti ich hodnotových reťazcov a 
modelov podnikania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Príloha V – časť A – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en


