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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Cílem rozpočtu EU je prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) 

zlepšovat kvalitu života v Evropské unii, a to pro všechny obyvatele a všechny regiony.  

Program InvestEU by zase měl poskytovat rozpočtovou záruku EU na podporu investic a 

přístupu k finančním prostředkům v EU. 

Toto stanovisko se zaměřuje na vztah mezi těmito dvěma investičními nástroji a na aspekty 

úlohy regionů ve fondu InvestEU (včetně úlohy místních a regionálních orgánů a prováděcích 

partnerů vedle EIB). 

Evropská komise navrhuje pro víceletý finanční rámec na období 2021–2027 snížení 

prostředků pro všechny fondy ESI o 10 % oproti stávajícímu VFR.  Sice se předpokládají 

dodatečné finanční prostředky pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), ale Fond 

soudržnosti je snížen téměř o polovinu a prostředky na přeshraniční spolupráci (INTERREG) 

představují pouze 2,5 % z celkového přídělu politiky soudržnosti.  Tento aktuální stav chceme 

– jako Evropský parlament – změnit. 

Politika soudržnosti je jedinou politikou EU, která umožňuje členským státům a regionům 

provádět skutečné rozvojové strategie pro různé regiony a plně se podílet na evropských 

politikách, např. v oblasti vnitřního trhu.  Je hlavním nástrojem EU pro hospodářskou, 

sociální a územní soudržnost a dlouhodobou investiční politikou prováděnou prostřednictvím 

vnitrostátních a regionálních operačních programů. 

Návrh nařízení o společných ustanoveních (2018/0196 (COD)) – hlavní nařízení pro EFRR, 

Fond soudržnosti, Evropský sociální fond (ESF +) a Evropský námořní a rybářský fond 

(ENRF) – stanoví, že zdroje politiky soudržnosti z fondů ESI mohou být přiděleny fondu 

InvestEU nebo převedeny do jiných fondů nebo nástrojů.  Příspěvek do fondu InvestEU může 

tvořit pět procent celkového přídělu z fondů v rámci sdíleného řízení (a v řádně 

odůvodněných případech dokonce i vyšší procentní podíl). 

Zpravodajka je proti této strategii.  Podle jejího názoru to pouze povzbudí členské státy, aby 

stáhly své prostředky z projektů politiky soudržnosti.  Vzhledem k tomu, že navrhovaná 

pravidla upravující částky převáděné do fondu InvestEU jsou jednodušší (např. se neuplatňují 

pravidla státní podpory), mohou členské státy využívat tuto cestu a ztratit ze zřetele regionální 

potřeby, které jsou nejlépe chráněny v současné politice soudržnosti. 

V návaznosti na postoj, který ohledně nařízení o společných ustanoveních přijali 

spoluzpravodajové a který je proti navrhovanému příspěvku z fondů v rámci sdíleného řízení 

do fondu InvestEU (článek 10 nařízení o společných ustanoveních), zpravodajka navrhuje 

zrušit tzv. „složku členského státu“ fondu InvestEU.  Je sice uznáváno úsilí o posílení 

součinnosti a doplňkovosti mezi fondy ESI a fondem InvestEU, ale prosté převedení 

prostředků, které povede ke snížení prostředků na projekty politiky soudržnosti, není řešením.  

Toto zdůvodnění bylo také součástí postoje Evropského parlamentu během tzv. řízení 

„omnibus“. 

Zpravodajka si uvědomuje, že by to znamenalo zásadní změnu navrhovaného Programu 

InvestEU.  Domnívá se však, že pokračující úspěch budoucí politiky soudržnosti jako hlavní 

investiční politiky Unie a jednoho z jejích nejkonkrétnějších projevů solidarity je spojen s 
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dostupnými finančními prostředky. Omezení tohoto financování by bylo kontraproduktivní a 

nebylo by užitečné pro všechny občany ve všech dotčených regionech. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 

příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Investice do infrastruktury v Unii v 

roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly a 

byly zhruba o 20 % nižší než míra investic 

před globální finanční krizí. Ačkoli tedy 

Unie zaznamenává zlepšení poměru 

investic k HDP, zůstávají pod úrovní 

očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic. Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, dovedností, 

infrastruktury a malých a středních 

podniků, a na potřebu řešit klíčové 

společenské výzvy, jako je udržitelnost 

nebo stárnutí obyvatelstva. V důsledku 

toho je pro řešení selhání trhu a 

suboptimální investiční situace nutné 

pokračování podpory, která by omezila 

investiční mezeru v cílových sektorech, a 

pomohla tak dosáhnout cílů politiky Unie. 

(1) Investice do infrastruktury v Unii v 

roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly a 

byly zhruba o 20 % nižší než míra investic 

před globální finanční krizí. Ačkoli tedy 

Unie zaznamenává zlepšení poměru 

investic k HDP, zůstávají pod úrovní 

očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic. Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, dovedností, 

infrastruktury a malých a středních 

podniků, ekologických investic, a na 

potřebu řešit klíčové společenské výzvy, 

jako je udržitelnost nebo stárnutí 

obyvatelstva. V důsledku toho je pro řešení 

selhání trhu a suboptimální investiční 

situace nutné pokračování podpory, která 

by omezila investiční mezeru v cílových 

sektorech a snížila rozdíly v úrovni 

rozvoje, a pomohla tak dosáhnout cílů 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst, jako je unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, akční 

plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu a 

obranná a kosmická strategie pro Evropu. 

Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 

synergie mezi těmito vzájemně se 

posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování. 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu podporujícího 

začleňování a vytváření pracovních míst, 

jako je strategie Evropa 2020, unie 

kapitálových trhů, strategie pro jednotný 

digitální trh, balíček Čistá energie pro 

všechny Evropany, akční plán EU pro 

oběhové hospodářství, strategie pro 

nízkoemisní mobilitu a obranná a kosmická 

strategie pro Evropu a evropský pilíř 

sociálních práv. Fond InvestEU by měl 

využívat a zesilovat synergie mezi těmito 

vzájemně se posilujícími strategiemi 

prostřednictvím podpory investic a 

přístupu k financování ve všech 

regionech, zvláště v těch, kde je tento 

přístup strukturálně omezený. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 

určení priorit vnitrostátních reforem a 

sledování jejich provádění evropský 

semestr pro koordinaci hospodářských 

politik. Členské státy si pro podporu těchto 

reformních priorit vytvářejí vlastní 

národní víceleté investiční strategie. Tyto 

strategie by měly být prezentovány 

společně s každoročními národními 

programy reforem jako způsob vytyčení a 

koordinace prioritních investičních 

projektů, které se budou financovat z 

vnitrostátních či unijních, nebo případně 

obojích prostředků. Měly by také 

zajišťovat soudržné využívání finančních 

prostředků Unie a maximalizovat přidanou 

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 

určení priorit vnitrostátních reforem a 

sledování jejich provádění evropský 

semestr pro koordinaci hospodářských 

politik. Členské státy ve spolupráci 

s místními a regionálními orgány 

vypracovávají na podporu těchto priorit 

reforem své vlastní vnitrostátní víceleté 

investiční strategie. Tyto strategie by měly 

být prezentovány společně s každoročními 

národními programy reforem jako způsob 

vytyčení a koordinace prioritních 

investičních projektů, které se budou 

financovat z vnitrostátních či unijních, 

nebo případně obojích prostředků. Měly by 

také zajišťovat soudržné využívání 
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hodnotu finanční podpory, především 

podpory poskytované z evropských 

strukturálních a investičních fondů, z 

evropské funkce investiční stabilizace a z 

Fondu InvestEU, je-li to relevantní. 

finančních prostředků Unie a 

maximalizovat přidanou hodnotu finanční 

podpory, především podpory poskytované 

z evropské funkce investiční stabilizace a 

z Fondu InvestEU, je-li to relevantní. 

Pozměňovací návrh  4 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, k 

sociální odolnosti a inkluzivnosti a k 

integraci kapitálových trhů Unie, a to 

včetně řešení odstraňujících jejich 

roztříštěnost a zvyšujících různorodost 

zdrojů financování podniků v Unii. V této 

souvislosti by měl podporovat projekty, 

které jsou technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 

využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 

sdílení rizik a kapitálových nástrojů na 

základě záruky z rozpočtu Unie a 

příspěvků prováděcích partnerů. Měl by 

být založen na poptávce, přičemž podpora 

v rámci Fondu InvestEU by se zároveň 

měla soustředit na příspěvky k plnění cílů 

politiky Unie. 

(5) Fond InvestEU by měl směřovat 

k sociální, hospodářské a územní 

soudržnosti a měl by dokázat pomoci 

navýšit agregátní poptávku a 

uskutečňovat investice do udržitelné 

infrastruktury. Kromě toho by měl také 

přispívat ke zlepšování 

konkurenceschopnosti Unie, mimo jiné 

v oblasti inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, 

k sociální odolnosti a inkluzivnosti a 

k integraci kapitálových trhů Unie, a to 

včetně řešení odstraňujících jejich 

roztříštěnost a zvyšujících různorodost 

zdrojů financování podniků v Unii. V této 

souvislosti by měl podporovat dvojí 

hodnotu kulturních a tvůrčích odvětví, 

projekty, které jsou technicky, ekonomicky 

a sociálně životaschopné, a to poskytnutím 

rámce pro využívání dluhových nástrojů, 

nástrojů pro sdílení rizik a kapitálových 

nástrojů na základě záruky z rozpočtu Unie 

a příspěvků prováděcích partnerů, a to díky 

tvorbě kvalitních pracovních míst a 

rozšiřování a zdokonalování produktivní 

infrastruktury členských států. Měl by být 

založen na poptávce, přičemž podpora v 

rámci Fondu InvestEU by se zároveň měla 

soustředit na příspěvky k plnění cílů 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  5 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

s cílem stimulovat růst, investice a 

zaměstnanost, čímž přispěje k většímu 

blahobytu a spravedlivějšímu rozložení 

příjmů v Unii. Intervence Fondu InvestEU 

by měly doplňovat unijní podporu 

poskytovanou prostřednictvím grantů. 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

(včetně kulturního dědictví) s cílem 

stimulovat růst, udržitelný rozvoj, investice 

a zaměstnanost, čímž přispěje ke snižování 

rozdílů mezi regiony, k většímu blahobytu, 

spravedlivějšímu rozložení příjmů v Unii a 

k hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti Unie. Intervence Fondu 

InvestEU by měly doplňovat unijní 

podporu poskytovanou prostřednictvím 

grantů. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Investiční projekty s výraznou 

podporou Unie, obzvláště v oblasti 

infrastruktury, by měly podléhat ověřování 

udržitelnosti v souladu s pokyny, které by 

měla vypracovat Komise ve spolupráci s 

prováděcími partnery v rámci Programu 

InvestEU, a za pomoci vhodného využití 

kritérií stanovených v [nařízení o zřízení 

rámce pro usnadnění udržitelného 

investování] s cílem určit, zda je určitá 

hospodářská činnost z hlediska životního 

prostředí udržitelná, a to v souladu s 

pokyny vypracovanými pro jiné programy 

Unie. Tyto pokyny by měly obsahovat 

přiměřená ustanovení, aby se zabránilo 

nepřiměřené administrativní zátěži. 

(12) Investiční projekty s výraznou 

podporou Unie, obzvláště v oblasti 

infrastruktury, by měly podléhat ověřování 

udržitelnosti v souladu s pokyny, které by 

měla vypracovat Komise ve spolupráci 

s prováděcími partnery v rámci Programu 

InvestEU, a za pomoci vhodného využití 

kritérií stanovených v [nařízení o zřízení 

rámce pro usnadnění udržitelného 

investování] s cílem určit, zda je určitá 

hospodářská činnost z hlediska životního 

prostředí udržitelná a je v souladu s pokyny 

vypracovanými pro jiné programy Unie. 

Tyto pokyny by měly obsahovat přiměřená 

ustanovení, aby se zabránilo nepřiměřené 

administrativní zátěži a aby byla zajištěna 

doplňkovost s jinými programy Unie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Program InvestEU by měl rovněž v 

rámci všech svých pracovních a 

rozhodovacích procesů zohlednit 

genderové hledisko, dbát na to, aby byly 

výbory a projektové týmy vyvážené z 

hlediska zastoupení žen a mužů, a zajistit, 

aby provádění tohoto fondu přispívalo k 

podpoře rovnosti žen a mužů v souladu s 

povinnostmi EU při začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů (článek 8 SFEU). 

 

Pozměňovací návrh  8 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

udržitelný růst, konkurenceschopnost a 

konvergenci. Pro splnění cílů Unie 

týkajících se udržitelnosti, včetně 

energetických a klimatických cílů do roku 

2030, mají zásadní význam výrazné 

investice do evropské infrastruktury. V 

souvislosti s tím by se podpora z Fondu 

InvestEU měla zaměřovat na investice do 

infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 

včetně energetické účinnosti a obnovitelné 

energie, životního prostředí a klimatu, 

námořní a digitální oblasti. Pro 

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 

unijní finanční podpory je vhodné 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který umožní zviditelnění rezervy 

projektů a soudržnost mezi příslušnými 

programy Unie. Vzhledem k 

bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 

zásady ochrany občanů na veřejných 

prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 

působením ostatních unijních fondů, jako 

je Evropský fond pro regionální rozvoj, 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

prosperitu, udržitelný růst, 

konkurenceschopnost a konvergenci. Pro 

splnění cílů Unie týkajících se 

udržitelnosti, včetně energetických a 

klimatických cílů do roku 2030 a 2050, 

mají zásadní význam výrazné investice do 

evropské infrastruktury. V souvislosti s tím 

by se podpora z Fondu InvestEU měla 

zaměřovat na investice do dopravy (včetně 

zkvalitňování stávající infrastruktury se 

zvláštním důrazem na zabezpečení a 

bezpečnost), energetiky včetně energetické 

účinnosti a obnovitelné energie, životního 

prostředí a klimatu, námořní a digitální 

oblasti. Pro maximalizaci dopadů a přidané 

hodnoty unijní finanční podpory je vhodné 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který umožní zviditelnění rezervy 

projektů, soudržnost a doplňkovost mezi 

příslušnými programy Unie a bude 

předcházet překryvům. Vzhledem k 

bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 

zásady ochrany občanů na veřejných 
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které poskytují podporu pro bezpečnostní 

komponenty investic do veřejných 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 

působením ostatních unijních fondů, jako 

je Evropský fond pro regionální rozvoj, 

které poskytují podporu pro bezpečnostní 

komponenty investic do veřejných 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

 

Pozměňovací návrh  9 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ačkoli se celková míra investic v 

Unii zvyšuje, investice do rizikovějších 

činností, jako je výzkum a inovace, jsou 

stále nedostačující. Výsledný nedostatek 

investic do výzkumu a inovací poškozuje 

průmyslovou a hospodářskou 

konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 

jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 

poskytovat vhodné finanční produkty pro 

krytí různých fází inovačního cyklu a 

širokou škálu zúčastněných subjektů, 

zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 

a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 

aby tato řešení byla na světových trzích 

konkurenceschopná. 

(14) Ačkoli se celková míra investic 

v Unii zvyšuje, investice do rizikovějších 

činností, jako je výzkum a inovace a nové 

technologie, jsou stále nedostačující. 

Výsledný nedostatek investic do výzkumu 

a inovací a nových technologií poškozuje 

průmyslovou a hospodářskou 

konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 

jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 

poskytovat vhodné finanční produkty pro 

krytí různých fází inovačního cyklu a 

širokou škálu zúčastněných subjektů a pro 

podporu inovačních seskupení, zejména 

aby bylo možné v Unii rozšiřovat a zavádět 

řešení v komerčním měřítku tak, aby tato 

řešení byla na světových trzích 

konkurenceschopná. 

 

Pozměňovací návrh  10 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Malé a střední podniky hrají v Unii 

zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, že 

jsou vnímány jako vysoce rizikové a 

nemají dostatečné zajištění, čelí 

problémům v oblasti přístupu k 

financování. Další výzvy souvisí s 

(16) Malé a střední podniky, včetně 

podniků sociální ekonomiky, hrají v Unii 

zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, že 

jsou vnímány jako vysoce rizikové a 

nemají dostatečné zajištění, čelí 

problémům v oblasti přístupu k 
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potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace a inovací a také 

zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo k 

velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

značně závislé na bankách a dluhovém 

financování formou bankovních 

kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 

nebo leasingu. Podpora malých a středních 

podniků, které čelí výše uvedeným 

výzvám, a poskytování rozmanitějších 

zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 

schopnosti malých a středních podniků 

financovat svůj vznik, růst a rozvoj a 

překonat ekonomické poklesy a také pro 

zvýšení odolnosti hospodářství a 

finančního systému během ekonomického 

poklesu či otřesů. Navíc to doplňuje 

iniciativy, které jsou již realizovány v 

kontextu unie kapitálových trhů. Fond 

InvestEU by měl poskytovat příležitost 

zaměřit se na specifické, více zacílené 

finanční produkty. 

financování. Další výzvy souvisí 

s potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace, marketingu a inovací a 

také zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo k 

velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

značně závislé na bankách a dluhovém 

financování formou bankovních 

kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 

nebo leasingu. Podpora malých a středních 

podniků, které čelí výše uvedeným 

výzvám, a poskytování rozmanitějších 

zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 

schopnosti malých a středních podniků 

financovat svůj vznik, růst a udržitelný 

rozvoj a překonat ekonomické poklesy a 

také pro zvýšení odolnosti hospodářství a 

finančního systému během ekonomického 

poklesu či otřesů a schopnosti vytvářet 

pracovní místa a sociální blahobyt. Navíc 

to doplňuje iniciativy, které jsou již 

realizovány v kontextu unie kapitálových 

trhů. Fond InvestEU by měl poskytovat 

příležitost zaměřit se na specifické, více 

zacílené finanční produkty. 

 

Pozměňovací návrh  11 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 

sociálním rozměru Evropy16 a evropský 

pilíř sociálních práv17, budování 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 

sociálním rozměru Evropy16, evropský pilíř 

sociálních práv17 a rámec EU týkající se 

provádění Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením, budování 
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nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě a zdravotní 

péči. Investice do ekonomiky související se 

společenským, dovednostním a lidským 

kapitálem a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel do 

společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště při koordinaci na 

úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

osobami s nízkou mírou dovedností a 

osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a ke 

zlepšení situace v oblasti mezigenerační 

solidarity, zdravotnictví, bezdomovectví, 

digitální inkluze a rozvoje komunit a 

situace týkající se role a místa mladých a 

zranitelných lidí ve společnosti, a to včetně 

státních příslušníků třetích zemí. Program 

InvestEU by měl také přispívat k podpoře 

evropské kultury a kreativity. Aby bylo 

možné reagovat na zásadní společenské 

proměny v Unii a proměny pracovního trhu 

v průběhu následujícího desetiletí, je 

nezbytné investovat do lidského kapitálu, 

mikrofinancování, financování sociálních 

podniků a nových obchodních modelů 

sociální ekonomiky, včetně investic se 

sociálním dopadem a zadávání zakázek se 

sociálními výsledky. Program InvestEU by 

měl posilovat vznikající ekosystém 

sociálního trhu a zvyšovat nabídku 

financování a přístup k němu v případě 

mikropodniků a sociálních podniků, aby 

byla uspokojena poptávka těch, kdo to 

nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 

na vysoké úrovni o investicích do sociální 

infrastruktury v Evropě18 identifikovala 

investiční mezery v oblasti sociální 

infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 

odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 

vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 

Proto by měla být na podporu rozvoje 

hodnotového řetězce sociálního trhu a 

odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejného, komerčního i filantropického 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 

zaměstnanosti a zdravotní péči. Investice 

do ekonomiky související se 

společenskými, dovednostními a lidskými 

zdroji a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel do 

společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště při koordinaci na 

úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování kvalitní zaměstnanosti, 

zejména mezi osobami s nízkou mírou 

dovedností a osobami dlouhodobě 

nezaměstnanými, a ke zlepšení situace 

v oblasti rovných příležitostí, 

mezigenerační solidarity, zdravotnictví, 

bezdomovectví, digitální inkluze a rozvoje 

komunit, procesu deinstitucionalizace dětí 

a dospělých a situace týkající se role a 

místa mladých a zranitelných lidí ve 

společnosti, a to včetně státních příslušníků 

třetích zemí. Program InvestEU by měl 

také přispívat k podpoře evropské kultury a 

kreativity. Aby bylo možné reagovat na 

zásadní společenské proměny v Unii a 

proměny pracovního trhu v průběhu 

následujícího desetiletí, je nezbytné 

investovat do lidských zdrojů, 

mikrofinancování a sociální ekonomiky. 

Program InvestEU by měl posilovat 

vznikající ekosystém sociálního trhu a 

zvyšovat nabídku financování a přístup k 

němu v případě mikropodniků a sociálních 

podniků, aby byla uspokojena poptávka 

těch, kdo to nejvíce potřebují. Zpráva 

pracovní skupiny na vysoké úrovni o 

investicích do sociální infrastruktury 

v Evropě18 identifikovala investiční mezery 

v oblasti sociální infrastruktury a služeb 

včetně vzdělávání, odborné přípravy, 

zdraví, bydlení a sociálního začleňování, 

které vyžadují podporu, a to i na úrovni 

EU. Proto by měla být na podporu rozvoje 
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kapitálu a také podpora nadací. hodnotového řetězce sociálního trhu a 

odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejných a soukromých zdrojů. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 

evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 

evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

podmínky; podporované akce by měly mít 

jasnou evropskou přidanou hodnotu. 

Složka členského státu by měla dát 

členským státům možnost přispět částí 

svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 

řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU s 

cílem využít záruky EU na finanční či 

investiční operace, které mají řešit 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční podmínky na jejich vlastním 

území, a to včetně znevýhodněných a 

odlehlých oblastí, jako jsou nejvzdálenější 

regiony Unie, za účelem plnění cílů fondu 

v rámci sdíleného řízení. Akce 

podporované z Fondu InvestEU 

prostřednictvím složky EU nebo složky 

členského státu by neměly duplikovat či 

vytěsňovat soukromé financování ani 

narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 

trhu. 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

podmínky; podporované akce by měly mít 

jasnou evropskou přidanou hodnotu. 

Složka členského státu by měla dát 

členským státům možnost přispět částí 

svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 

řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU 

s cílem využít záruky EU na finanční či 

investiční operace, které mají řešit 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční podmínky na jejich vlastním 

území, a to včetně méně rozvinutých 

regionů a znevýhodněných a odlehlých 

oblastí, jako jsou nejvzdálenější regiony 

Unie, za účelem plnění cílů fondu v rámci 

sdíleného řízení. Akce podporované z 

Fondu InvestEU prostřednictvím složky 

EU nebo složky členského státu by neměly 

duplikovat či vytěsňovat soukromé 

financování ani narušovat hospodářskou 

soutěž na vnitřním trhu. 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Složka členského státu by měla být 

konkrétně navržena tak, aby umožňovala 

využití prostředků v rámci sdíleného řízení 

na poskytování záruky vydané Unií. Tato 

kombinace má za cíl mobilizovat vysoké 

úvěrové hodnocení Unie na podporu 

vnitrostátních a regionálních investic a 

současně zajistit konzistentní řízení rizik 

podmíněných závazků prostřednictvím 

provádění záruky poskytnuté Komisí v 

rámci nepřímého řízení. Unie by měla 

zaručit finanční a investiční operace 

uvedené v záručních dohodách 

uzavřených mezi Komisí a prováděcími 

partnery v rámci složky členského státu, 

fondy v rámci sdíleného řízení by měly 

poskytovat tvorbu rezerv pro záruku na 

základě míry tvorby rezerv stanovené 

Komisí podle povahy operací a výsledných 

očekávaných ztrát a členský stát by 

převzal ztráty nad rámec očekávaných 

ztrát vydáním záruky „back-to-back“ ve 

prospěch Unie. Tato ujednání by měla být 

uzavřena v jednotné dohodě o přiznání 

příspěvku uzavřené s každým členským 

státem, který si tuto možnost dobrovolně 

zvolí. Dohoda o přiznání příspěvku by 

měla zahrnovat jednu nebo více 

konkrétních záručních dohod, které má 

příslušný členský stát provádět. Stanovení 

míry tvorby rezerv případ od případu 

vyžaduje odchylku od [čl. 211 odst. 1] 

nařízení (EU, Euratom) č. XXXX19 

(„finanční nařízení“). Tento návrh přináší 

také jednotný soubor pravidel pro 

rozpočtové záruky podporované centrálně 

řízenými fondy nebo fondy v rámci 

sdíleného řízení, což by usnadnilo jejich 

kombinování. 

vypouští se 

Pozměňovací návrh  14 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Při výběru prováděcích partnerů 

pro zavedení Fondu InvestEU by měla 

Komise zvážit schopnost protistrany plnit 

cíle Fondu InvestEU a přispívat vlastními 

zdroji, aby se zajistilo odpovídající 

zeměpisné pokrytí a diverzifikace, byli 

přilákáni soukromí investoři a byla 

zajištěna dostatečná diverzifikace rizik, 

jakož i nová řešení pro selhání trhu a 

suboptimální investiční situace. Vzhledem 

ke své roli v rámci Smluv své schopnosti 

působit ve všech členských státech a ke 

stávajícím zkušenostem se současnými 

finančními nástroji a fondem EFSI zůstane 

privilegovaným prováděcím partnerem v 

rámci složky EU Fondu InvestEU 

Evropská investiční banka („EIB“). Kromě 

skupiny EIB by měly mít národní podpůrné 

banky nebo instituce možnost nabízet škálu 

doplňkových finančních produktů 

vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 

schopnosti na regionální úrovni by mohly 

být prospěšné pro maximalizaci dopadu 

veřejných fondů na území Unie. Kromě 

toho by mělo být možné mít za prováděcí 

partnery jiné mezinárodní finanční 

instituce, zejména pokud představují 

srovnatelnou výhodu z hlediska 

specifických odborných znalostí a 

zkušeností v určitých členských státech. 

Zároveň by mělo být možné, aby jako 

prováděcí partneři mohly působit i další 

subjekty splňující kritéria stanovená ve 

finančním nařízení. 

(29) Při výběru prováděcích partnerů 

pro zavedení Fondu InvestEU by měla 

Komise zvážit schopnost protistrany plnit 

cíle Fondu InvestEU a přispívat vlastními 

zdroji, aby se zajistilo odpovídající 

zeměpisné pokrytí a diverzifikace ve 

prospěch všech členských států, byli 

přilákáni soukromí investoři a byla 

zajištěna dostatečná diverzifikace rizik, 

jakož i nová řešení pro selhání trhu a 

suboptimální investiční situace. Investice 

prostřednictvím fondu InvestEU by měly 

napomáhat snižování rozdílů v rozvoji 

jednotlivých regionů. Vzhledem ke své 

roli v rámci Smluv své schopnosti působit 

ve všech členských státech a ke stávajícím 

zkušenostem se současnými finančními 

nástroji a fondem EFSI zůstane 

privilegovaným prováděcím partnerem v 

rámci složky EU Fondu InvestEU 

Evropská investiční banka („EIB“). Kromě 

skupiny EIB by měly mít národní podpůrné 

banky nebo instituce možnost nabízet škálu 

doplňkových finančních produktů 

vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 

schopnosti na regionální úrovni by mohly 

být prospěšné pro maximalizaci dopadu 

veřejných fondů na území Unie. Kromě 

toho by mělo být možné mít za prováděcí 

partnery jiné mezinárodní finanční 

instituce, zejména pokud představují 

srovnatelnou výhodu z hlediska 

specifických odborných znalostí a 

zkušeností v určitých členských státech. 

Zároveň by mělo být možné, aby jako 

prováděcí partneři mohly působit i další 

subjekty splňující kritéria stanovená ve 

finančním nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby se zajistilo, že se intervence v 

rámci složky EU Fondu InvestEU zaměřují 

na selhání trhu a suboptimální investiční 

situace na úrovni EU a že zároveň splňují 

cíl co největšího geografického dosahu, 

měla by být záruka EU přidělena 

prováděcím partnerům, kteří samostatně 

nebo společně s dalšími prováděcími 

partnery mohou působit alespoň ve třech 

členských státech. Předpokládá se však, že 

přibližně 75 % záruky EU v rámci složky 

EU by bylo přiděleno prováděcímu 

partnerovi nebo partnerům, kteří mohou 

finanční produkty v rámci Fondu InvestEU 

nabídnout ve všech členských státech. 

(30) Aby se zajistilo, že se intervence v 

rámci složky EU Fondu InvestEU zaměřují 

na selhání trhu a suboptimální investiční 

situace na úrovni EU, že zároveň splňují cíl 

co největšího geografického dosahu a že se 

zamezí nepřiměřené výhodě pro členské 

státy s rozvinutějšími kapitálovými trhy, 

měla by být záruka EU přidělena 

prováděcím partnerům, kteří samostatně 

nebo společně s dalšími prováděcími 

partnery mohou působit alespoň ve třech 

členských státech. Předpokládá se však, že 

přibližně 75 % záruky EU v rámci složky 

EU by bylo přiděleno prováděcímu 

partnerovi nebo partnerům, jako je EIB, 

kteří mohou finanční produkty v rámci 

Fondu InvestEU nabídnout ve všech 

členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Záruka EU v rámci složky 

členského státu by měla být přidělena 

jakémukoli prováděcímu partnerovi, který 

je způsobilý v souladu s [čl. 62 odst. 1 

písm. c)] [finančního nařízení], včetně 

národních nebo regionálních podpůrných 

bank nebo institucí, EIB, Evropského 

investičního fondu a dalších 

mezinárodních rozvojových bank. Při 

výběru prováděcích partnerů v rámci 

složky členského státu Komise zohlední 

návrhy předložené jednotlivými členskými 

státy. V souladu s [článkem 154] 

[finančního nařízení] musí Komise 

provádět posouzení pravidel a postupů 

prováděcího partnera, aby se ujistila, že 

poskytuje úroveň ochrany finančních 

zájmů Unie, která je rovnocenná úrovni 

vypouští se 



 

AD\1170011CS.docx 17/33 PE627.661v02-00 

 CS 

ochrany poskytované Komisí. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 

investičních projektů v každém okně. 

Kromě toho by se mělo v rámci Programu 

InvestEU počítat s meziodvětvovou 

komponentou, která pro potřeby centrálně 

řízených programů Unie zajistí jedno 

správní místo a pomoc pro rozvoj projektů 

s přesahem do různých oblastí politik. 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 

investičních projektů v každém okně tím, 

že zajistí účinné provádění zeměpisné 

diverzifikace s cílem přispět k cíli Unie 

v podobě hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti a zmenšení rozdílů mezi 

regiony. Kromě toho by se mělo v rámci 

Programu InvestEU počítat s 

meziodvětvovou komponentou, která pro 

potřeby centrálně řízených programů Unie 

zajistí jedno správní místo a pomoc pro 

rozvoj projektů s přesahem do různých 

oblastí politik. 

 

Pozměňovací návrh  18 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) V zájmu zajištění širokého 

zeměpisného dosahu poradenských služeb 

v rámci Unie a úspěšného využití místních 

znalostí o Fondu InvestEU by mělo být v 

případě potřeby a s ohledem na stávající 

režimy podpory zřízeno místní zastoupení 

Poradenského centra InvestEU, které by 

poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 

přizpůsobenou místním podmínkám v 

praxi. 

(36) V zájmu zajištění širokého 

zeměpisného dosahu poradenských služeb 

v rámci Unie a úspěšného využití místních 

znalostí o Fondu InvestEU by mělo být 

s ohledem na stávající režimy podpory 

v každém členském státě a v regionech, 

které čelí potížím při rozvíjení projektů v 

rámci Fondu InvestEU, zřízeno 
zastoupení Poradenského centra InvestEU, 

které by poskytovalo konkrétní proaktivní 

pomoc přizpůsobenou místním podmínkám 

v praxi. 

 

Pozměňovací návrh  19 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V souvislosti s Fondem InvestEU je 

nezbytná podpora budování kapacit za 

účelem rozvoje organizačních kapacit a 

činností tvorby trhu, které jsou potřebné k 

vytváření kvalitních projektů. Kromě toho 

je cílem vytvořit podmínky pro zvyšování 

potenciálního počtu způsobilých příjemců 

v rodících se segmentech trhu, zejména 

pokud malé individuální projekty výrazně 

zvyšují transakční náklady na úrovni 

projektu, jako je tomu v případě 

ekosystému sociálního financování. 

Podpora budování kapacit by proto měla 

doplňovat akce prováděné v rámci dalších 

programů Unie, které se vztahují na 

specifickou oblast politiky. 

(37) V souvislosti s Fondem InvestEU je 

nezbytná podpora budování kapacit za 

účelem rozvoje organizačních kapacit a 

činností tvorby trhu, které jsou potřebné k 

vytváření kvalitních projektů. Kromě toho 

je cílem vytvořit podmínky pro zvyšování 

potenciálního počtu způsobilých příjemců 

v rodících se segmentech trhu a vypracovat 

programy pro jejich přípravu, zejména 

pokud malé individuální projekty výrazně 

zvyšují transakční náklady na úrovni 

projektu, jako je tomu v případě 

ekosystému sociálního financování. 

Podpora budování kapacit by proto měla 

doplňovat akce prováděné v rámci dalších 

programů Unie, které se vztahují na 

specifickou oblast politiky. Zvláštní úsilí 

by mělo být rovněž věnováno podpoře 

budování kapacit potenciálních 

předkladatelů projektů, zejména místních 

a regionálních organizací poskytovatelů 

služeb. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 40 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Ke sledování pokroku dosaženého 

při plnění cílů Unie by měl být zaveden 

pevný rámec pro monitorování založený na 

ukazatelích výstupů, výsledků a dopadů. 

Za účelem zajištění odpovědnosti vůči 

občanům EU by Komise měla každoročně 

podávat Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o pokroku, dopadu a operacích 

Programu InvestEU. 

(40) Ke sledování pokroku dosaženého 

při plnění cílů Unie by měl být zaveden 

pevný rámec pro monitorování založený na 

ukazatelích výstupů, výsledků a dopadů. 

Za účelem zajištění odpovědnosti vůči 

občanům EU by Komise měla dvakrát 

ročně (vždy po šesti měsících) podávat 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

pokroku, dopadu a operacích Programu 

InvestEU a o koordinaci, doplňkovosti a 

soudržnosti s ostatními politikami a 

nástroji Unie, zejména s fondy v rámci 

sdíleného řízení. 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 47 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(47) Program InvestEU by měl řešit 

selhání trhu a suboptimální investiční 

situace v rámci celé EU a stanovit 

celounijní tržní testy inovativních 

finančních produktů a systémů k jejich 

šíření pro potřeby nových nebo 

komplexních selhání trhu. Z tohoto důvodu 

je opodstatněná akce na úrovni EU, 

(47) Program InvestEU by měl řešit 

selhání trhu, suboptimální investiční 

situace, rozdíly v úrovni rozvoje v rámci 

celé EU a stanovit celounijní tržní testy 

inovativních finančních produktů a 

systémů k jejich šíření pro potřeby nových 

nebo komplexních selhání trhu. Z tohoto 

důvodu je opodstatněná akce na úrovni EU, 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) „adicionalitou“ podpora takových 

operací ze strany InvestEU, které řeší 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

situace a které by v období, během nějž je 

možné využít záruku EU, nemohly provést 

EIB, EIF nebo jiné finanční nástroje 

Unie bez podpory fondu InvestEU, nebo 

by je nemohly provést ve stejném rozsahu; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) zvýšení míry zaměstnanosti v Unii; 

 

Pozměňovací návrh  24 

 

Návrh nařízení 



 

PE627.661v02-00 20/33 AD\1170011CS.docx 

CS 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) udržitelnosti ekonomiky EU a 

jejímu růstu; 

b) růstu a udržitelnému rozvoji 

ekonomiky EU; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) vyváženému rozvoji a snižování 

rozdílů; 

 

Pozměňovací návrh  26 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) sociální odolnosti a inkluzivitě 

Unie; 

c) soudržnosti, sociální inovaci a 

odolnosti a inkluzivitě Unie; 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) podpoře vědeckotechnického 

pokroku, kultury, vzdělávání a odborné 

přípravy; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) plnění cílů v oblasti klimatu, jakož 

i dosahování dlouhodobých 

environmentálních a společenských 

přínosů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely složky členského státu uvedené v 

čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 

doplňující prostředky záruky EU za 

předpokladu, že členské státy přidělí v 

souladu s [čl. 10 odst. 1] nařízení [[o 

společných ustanoveních] č.]28 a čl. [75 

odst. 1] nařízení [[Plán SZP] č.]29 

odpovídající částky. 

vypouští se 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Složka EU Fondu InvestEU podle čl. 8 

odst. 1 písm. a) a každé okno dle čl. 7 odst. 

1 může přijímat příspěvky od následujících 

třetích zemí, a to za účelem účasti na 

konkrétních finančních produktech podle 

[čl. 218 odst. 2] [finančního nařízení]: 

Každé okno dle čl. 7 odst. 1 může přijímat 

příspěvky od následujících třetích zemí, a 

to za účelem účasti na konkrétních 

finančních produktech podle [čl. 218 

odst. 2] [finančního nařízení]: 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záruka EU bude prováděna 1. Záruku EU v rámci InvestEU bude 



 

PE627.661v02-00 22/33 AD\1170011CS.docx 

CS 

formou nepřímého řízení orgány 

uvedenými v [čl. 62 odst. 1 písm. c) 

bodech ii) až vii)] [finančního nařízení]. 

Další formy financování z prostředků EU v 

rámci tohoto nařízení budou prováděny 

formou přímého nebo nepřímého řízení v 

souladu s [finančním nařízením], a to 

včetně grantů prováděných v souladu s 

jeho [hlavou VIII]. 

řídit Evropská investiční banka formou 

nepřímého řízení a budou ji provádět 

prováděcí partneři v souladu s tímto 

nařízením. Další formy financování z 

prostředků EU v rámci tohoto nařízení 

budou prováděny formou přímého nebo 

nepřímého řízení v souladu s [finančním 

nařízením], a to včetně grantů prováděných 

v souladu s jeho [hlavou VIII]. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy, energie, digitálního propojení, 

dodávek a zpracování surových materiálů, 

vesmíru, oceánů a vody, odpadů, přírodní a 

další environmentální infrastruktury, 

vybavení, mobilních aktiv a zavádění 

inovativních technologií, které přispívají k 

dosažení unijních cílů environmentální 

nebo sociální udržitelnosti či obojího nebo 

splňují unijní normy environmentální 

nebo sociální udržitelnosti; 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy a logistiky, městské mobility, 

energetiky, energetické účinnosti, 

komunikace, digitálního a 

širokopásmového propojení, cestovního 

ruchu, dodávek a zpracování surovin, 

vesmíru, oceánů a vody, odpadů, 

oběhového hospodářství, přírodní a další 

environmentální infrastruktury, kulturního 

dědictví, vybavení, mobilních aktiv a 

zavádění inovativních technologií, které 

přispívají k dosažení unijních cílů 

environmentální nebo sociální udržitelnosti 

či obojího a také k dlouhodobému 

udržitelnému rozvoji regionu, v němž 

probíhá operace; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) okno pro výzkum, inovace a 

digitalizaci: zahrnuje výzkumné a inovační 

aktivity, využití výsledků výzkumu na trhu, 

demonstrace a zavádění inovativních 

řešení, podporu rozšiřování inovativních 

b) okno pro výzkum, inovace a 

digitalizaci: zahrnuje výzkumné a inovační 

aktivity, přenos znalostí a využití výsledků 

výzkumu na trhu, demonstrace a zavádění 

inovativních řešení, podporu rozšiřování 
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společností z řad jiných než malých a 

středních podniků a digitalizaci průmyslu 

EU; 

inovativních společností a inovačních 

seskupení a digitalizaci průmyslu EU; 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) okno pro malé a střední podniky: 

přístupnost a dostupnost financování pro 

malé a střední podniky a v řádně 

opodstatněných případech i pro malé 

podniky se střední kapitalizací; 

c) okno pro malé a střední podniky: 

přístupnost a dostupnost financování pro 

malé a střední podniky a v řádně 

opodstatněných případech i pro podniky se 

střední kapitalizací; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) okno pro sociální investice a 

dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 

financování sociálních podniků a sociální 

ekonomiku, dovednosti, vzdělávání, 

odbornou přípravu a související služby, 

sociální infrastrukturu (včetně sociálního a 

studentského bydlení), sociální inovace, 

zdravotní a dlouhodobou péči, začlenění a 

přístupnost, kulturní aktivity se sociálním 

cílem, začleňování zranitelných osob 

včetně občanů třetích zemí. 

d) okno pro sociální investice a 

dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 

financování sociálních podniků a sociální 

ekonomiku, dovednosti, vzdělávání, 

odbornou přípravu a související služby, 

sociální infrastrukturu (včetně sociálního a 

studentského bydlení), integrovanou 

obnovu měst, sociální inovace, zdravotní a 

dlouhodobou péči umožňující aktivní 

stárnutí, proces deinstitucionalizace dětí a 

dospělých, začlenění a přístupnost, kulturní 

a tvořivé aktivity se sociálním cílem; 

začleňování zranitelných osob včetně 

občanů třetích zemí. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Finanční a investiční operace v rámci okna 

pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 

písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 

klimatické, environmentální a sociální 

udržitelnosti s cílem minimalizovat 

škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 

pro klima, životní prostředí a sociální 

rozměr. Za tímto účelem poskytnou 

předkladatelé žádající financování 

adekvátní informace podle pokynů 

vytvořených Komisí. Z přezkumu budou 

vyloučeny malé projekty do určité velikosti 

definované v pokynech. 

Finanční a investiční operace v rámci okna 

pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 

písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 

klimatické, environmentální a sociální 

udržitelnosti s cílem minimalizovat 

škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 

pro klima, životní prostředí a sociální 

rozměr. Za tímto účelem poskytnou 

předkladatelé žádající financování 

adekvátní informace podle pokynů 

vytvořených Komisí před vstupem tohoto 

nařízení v platnost. Z přezkumu budou 

vyloučeny malé projekty do určité velikosti 

definované v pokynech. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokyny Komise umožní: Investiční pokyny umožní: 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) odhadnout dopad na sociální 

začleňování určitých oblastí nebo 

populací. 

c) odhadnout dopad na sociální 

začleňování z hlediska zlepšení kvality 

života a sociální soudržnosti, přičemž 

bude zvláštní pozornost věnována 

zranitelnějším lidem. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Článek 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 
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 Doplňkovost 

 Projekty podporované z fondu InvestEU 

mají obvykle rizikovější profil než projekty 

podporované v rámci běžných operací 

EIB a portfolio fondu InvestEU má 

celkově rizikovější profil než portfolio 

investic podporovaných EIB v rámci 

jejích běžných investičních politik před 

vstupem tohoto nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Článek 9 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přeshraniční projekty mezi subjekty 

umístěnými nebo usazenými v jednom 

nebo více členských státech a dosahující do 

jedné nebo více třetích zemí včetně 

přistupujících zemí, kandidátských zemí a 

potenciálních kandidátů, zemí, na něž se 

vztahuje evropská politika sousedství, zemí 

Evropského hospodářského prostoru nebo 

zemí Evropského sdružení volného 

obchodu nebo do zámořské země nebo 

území dle vymezení v příloze II SFEU 

nebo do přidružené třetí země, ať už v dané 

třetí zemi nebo zámořské zemi či území 

existuje či neexistuje partner; 

a) přeshraniční a meziregionální 

projekty mezi subjekty umístěnými nebo 

usazenými v jednom nebo více členských 

státech a dosahující do jedné nebo více 

třetích zemí včetně přistupujících zemí, 

kandidátských zemí a potenciálních 

kandidátů, zemí, na něž se vztahuje 

evropská politika sousedství, zemí 

Evropského hospodářského prostoru nebo 

zemí Evropského sdružení volného 

obchodu nebo do zámořské země nebo 

území dle vymezení v příloze II SFEU 

nebo do přidružené třetí země, ať už v dané 

třetí zemi nebo zámořské zemi či území 

existuje či neexistuje partner; 

 

Pozměňovací návrh  42 
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Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 

vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 

finanční a investiční operace alespoň ve 

třech členských zemích. Prováděcí partneři 

mohou rovněž krýt finanční a investiční 

operace alespoň ve třech zemích tak, že se 

sdruží do skupiny. 

Pro složku EU musí být způsobilé 

protistrany, které vyjádřily svůj zájem, 

schopné krýt finanční a investiční operace 

alespoň ve třech členských zemích, 

s výjimkou operací kombinování zdrojů 

definovaných v čl. 2 odst. 1 bodu 1. 

Prováděcí partneři mohou rovněž krýt 

finanční a investiční operace alespoň ve 

třech zemích tak, že se sdruží do skupiny. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro složku členského státu může příslušný 

členský stát jako prováděcího partnera 

navrhnout jednu nebo více způsobilých 

protistran z těch partnerů, kteří vyjádřili 

svůj zájem podle čl. 9 odst. 3 písm. c). 

vypouští se 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 4 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud příslušný členský stát nenavrhne 

prováděcího partnera, bude Komise 

postupovat v souladu s druhým 

pododstavcem tohoto odstavce a vybere 

partnera z těch prováděcích partnerů, 

kteří jsou schopni krýt finanční a 

investiční operace v příslušných 

geografických oblastech. 

vypouští se 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při výběru prováděcích partnerů 

Komise zajistí, aby portfolio finančních 

produktů v rámci Fondu InvestEU: 

2. Při výběru prováděcích partnerů 

Komise zajistí, aby jejich návrh portfolia 

finančních produktů v rámci Fondu 

InvestEU: 

 

Pozměňovací návrh  46 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) dosahovalo geografické 

rozmanitosti; 

d) dosahoval geografické rozmanitosti 

mezi jednotlivými státy i mezi jejich 

regiony a přihlížel k vyváženému rozvoji; 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) závazku prováděcího partnera 

přijmout rozhodnutí Komise a Investičního 

výboru v souvislosti s použitím záruky EU 

ve prospěch navrhované finanční nebo 

investiční operace, aniž je dotčeno 

rozhodování prováděcího partnera o 

navrhovaných operacích bez záruky EU; 

f) závazku prováděcího partnera 

přijmout rozhodnutí Investičního výboru 

v souvislosti s použitím záruky EU ve 

prospěch navrhované finanční nebo 

investiční operace, aniž je dotčeno 

rozhodování prováděcího partnera o 

navrhovaných operacích bez záruky EU; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 5 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Pokud je záruční dohoda uzavřena 

v rámci složky členského státu, může 

upravovat účast zástupců příslušného 

členského státu nebo regionu na 

vypouští se 
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sledování provádění záruční dohody. 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřídí se investiční výbor. Tento 

výbor 

1. Zřídí se nezávislý investiční výbor. 

Tento výbor 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 3 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odborníci mají vysokou úroveň 

příslušných tržních zkušeností v oblasti 

strukturování a financování projektů nebo 

financování malých a středních podniků či 

korporací. 

Odborníci mají vysokou úroveň 

příslušných tržních zkušeností v oblasti 

strukturování a financování projektů na 

poli regionálního rozvoje a financování 

malých a středních podniků či korporací. 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Složení investičního výboru zajišťuje, aby 

měl výbor rozsáhlé znalosti odvětví 

spadajících do oken dle čl. 7 odst. 1 a 

zeměpisných trhů v Unii a aby byl jako 

celek genderově vyvážený. 

Složení investičního výboru zajišťuje, aby 

měl výbor rozsáhlé znalosti odvětví 

spadajících do oken dle čl. 7 odst. 1 a 

zeměpisných trhů v Unii a aby byl jako 

celek zeměpisně a genderově vyvážený. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Čtyři členové jsou stálými členy 

investičního výboru ve všech čtyřech 

Čtyři členové jsou stálými členy 

investičního výboru ve všech čtyřech 
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složeních. Kromě toho jsou v každém ze 

čtyř složení dva odborníci se zkušenostmi s 

investicemi v odvětvích spadajících do 

daného okna. Alespoň jeden ze stálých 

členů je odborníkem na udržitelné 

investice. Členy investičního výboru 

přidělí do příslušného či příslušných 

složení Komise. Investiční výbor si zvolí z 

řad stálých členů svého předsedu. 

složeních. Kromě toho jsou v každém ze 

čtyř složení dva odborníci se zkušenostmi s 

investicemi v odvětvích spadajících do 

daného okna. Alespoň jeden ze stálých 

členů je odborníkem na udržitelné 

investice. Členy investičního výboru 

přidělí do příslušného či příslušných 

složení Komise. Investiční výbor si zvolí z 

řad stálých členů svého předsedu. V 

případě jejich zapojení by se investičního 

výboru měli účastnit i prováděcí partneři. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijme jednací řád a řídí sekretariát 

investičního výboru. 

Evropská investiční banka přijme jednací 

řád a poskytne sekretariát investičního 

výboru. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při účasti na činnostech investičního 

výboru vykonávají jeho členové své 

povinnosti nestranně a výhradně v zájmu 

Fondu InvestEU. Nevyžadují ani 

nepřijímají pokyny od prováděcích 

partnerů, orgánů Unie, členských států či 

jakéhokoli jiného veřejného nebo 

soukromého subjektu. 

Při účasti na činnostech investičního 

výboru vykonávají jeho členové své 

povinnosti nestranně a výhradně v zájmu 

Fondu InvestEU. Nevyžadují ani 

nepřijímají pokyny od prováděcích 

partnerů, orgánů Unie, členských států, 

regionů či jakéhokoli jiného veřejného 

nebo soukromého subjektu. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 



 

PE627.661v02-00 30/33 AD\1170011CS.docx 

CS 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskou podporu při identifikaci, 

přípravě, vývoji, strukturování, obstarávání 

a provádění investičních projektů nebo 

posiluje schopnost předkladatelů a 

finančních zprostředkovatelů provádět 

finanční a investiční operace. Podpora 

centra se může vztahovat na jakoukoli fázi 

životního cyklu projektu nebo případně 

financování podporovaného subjektu. 

Poradenské centrum InvestEU řídí 

Evropská investiční banka, centrum 

vychází z odborných znalostí Komise, 

skupiny EIB a dalších institucí, například 

národních podpůrných bank a institucí, 

a poskytuje poradenskou podporu při 

identifikaci, přípravě, vývoji, 

strukturování, obstarávání a provádění 

investičních projektů nebo posiluje 

schopnost předkladatelů a finančních 

zprostředkovatelů provádět finanční a 

investiční operace. Podpora centra se může 

vztahovat na jakoukoli fázi životního cyklu 

projektu nebo případně financování 

podporovaného subjektu. 

 

Pozměňovací návrh  56 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Poradenské centrum InvestEU je 

přítomno na místní úrovni tam, kde je to 

potřebné. Zřizuje se zejména v členských 

státech nebo regionech, které čelí obtížím 

při vývoji projektů v rámci Fondu 

InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 

pomáhá při předávání znalostí na 

regionální a místní úroveň s cílem budovat 

regionální a místní kapacity a odborné 

znalosti za účelem podpory uvedené v 

odstavci 1. 

6. Poradenské centrum InvestEU je 

přítomno na místní úrovni v každém 

členském státě a v regionech, které čelí 

obtížím při vývoji projektů v rámci Fondu 

InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 

pomáhá při předávání znalostí na 

regionální a místní úroveň s cílem budovat 

regionální a místní kapacity a odborné 

znalosti za účelem podpory uvedené v 

odstavci 1. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 6 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Poradenské centrum InvestEU je v 

kontaktu s místními, regionálními nebo 

celostátními orgány, které řídí evropské 

strukturální a investiční fondy, s cílem 
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zajistit, aby poskytovaly předkladatelům 

projektů poradenství ohledně toho, jak 

předkládat projekty, které by mohly být 

podporovány z fondů v rámci sdíleného 

řízení. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Prováděcí partneři uvádějí původ a 

zajišťují viditelnost finančních prostředků 

Unie (zejména při propagaci opatření 

a jejich výsledků) tím, že poskytují 

ucelené, účinné a cílené informace různým 

cílovým skupinám včetně médií 

a veřejnosti. 

1. Prováděcí partneři uvádějí původ a 

zajišťují viditelnost finančních prostředků 

Unie (zejména při propagaci opatření a 

jejich výsledků) tím, že poskytují ucelené, 

účinné a cílené informace různým cílovým 

skupinám včetně médií a veřejnosti, a to 

podle standardů použitelných na 

programy EU. 

 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise provádí k Programu 

InvestEU a jeho opatřením a výsledkům 

informační a komunikační kampaně. 

Finanční zdroje vyčleněné na Program 

InvestEU rovněž přispívají ke sdělování 

politických priorit Unie na úrovni 

organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými 

v článku 3. 

2. Komise provádí k Programu 

InvestEU a jeho opatřením a výsledkům 

informační a komunikační kampaně a 

zavede odpovídající komunikační 

platformy a nástroje týkající se Programu 

InvestEU a jeho opatření a výsledků (mj. i 

prostřednictvím vnitrostátních 

kontaktních míst programů Unie) s cílem 

posílit viditelnost podpory a zvýšit 

povědomí veřejnosti. Finanční zdroje 

vyčleněné na Program InvestEU rovněž 

přispívají ke sdělování politických priorit 

Unie na úrovni organizace, souvisejí-li 

s cíli uvedenými v článku 3. 
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Joachim Schuster, Monika Smolková, Kerstin Westphal 

VERTS/ALE Terry Reintke, Bronis Ropė 

 

3 - 

ALDE Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg 

 

2 0 

GUE/NGL Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis 

 

Význam zkratek: 

+ : pro 

- : proti 

0 : zdrželi se 

 

 

 


