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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom rozpočtu EÚ je zlepšiť kvalitu života v Európskej únii pre všetkých občanov a vo 

všetkých regiónoch prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).  

Pokiaľ ide o program InvestEU, má poskytnúť finančnú záruku EÚ na podporu investícií 

a prístupu k financovaniu v EÚ. 

Toto stanovisko sa zameriava na vzťah medzi týmito dvoma investičnými nástrojmi, ako aj na 

aspekty týkajúce sa úlohy regiónov v rámci programu InvestEU (vrátane úlohy miestnych 

a regionálnych orgánov a implementačných partnerov spolu s EIB). 

V prípade VFR na roky 2021 – 2027 Európska komisia navrhuje zníženie zdrojov pre všetky 

EŠIF o 10 % v porovnaní so súčasným VFR.  Hoci sa pre Európsky fond regionálneho rozvoja 

(EFRR) plánujú dodatočné finančné prostriedky, Kohézny fond (KF) sa zníži takmer o polovicu 

a zdroje na cezhraničnú spoluprácu (INTERREG) predstavujú len 2,5 % z celkového objemu 

prostriedkov vyčlenených v rámci politiky súdržnosti.  Toto je súčasný stav vecí, ktorý chce 

Európsky parlament zmeniť. 

Politika súdržnosti je jedinou politikou EÚ, ktorá umožňuje členským štátom a regiónom 

vykonávať skutočné rozvojové stratégie pre rôzne regióny a zapojiť sa do európskych politík, 

ako je vnútorný trh.  Je hlavným nástrojom EÚ v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a dlhodobej investičnej politiky, ktorý sa realizuje prostredníctvom národných 

a regionálnych operačných programov. 

Návrh nariadenia o spoločných ustanoveniach, NSU (2018/0196 (COD)) – hlavného nariadenia 

pre EFRR, KF, Európsky sociálny fond (ESF+) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 

– stanovuje, že prostriedky politiky súdržnosti z EŠIF môžu byť pridelené na program InvestEU 

alebo presunuté do iných fondov alebo nástrojov.  Do programu InvestEU sa môže prispieť 

piatimi percentami z celkových prostriedkov pridelených z fondov v rámci zdieľaného riadenia 

(a v náležite odôvodnených prípadoch to môže byť aj vyšší percentuálny podiel). 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko je proti tejto stratégii.  Podľa názoru 

spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko to bude len podporovať členské štáty, aby 

stiahli svoje zdroje z projektov politiky súdržnosti.  Keďže navrhované pravidlá, ktorými sa 

riadia sumy presunuté do programu InvestEU, sú jednoduchšie (napr. neuplatňujú sa pravidlá 

štátnej pomoci), môže sa stať, že členské štáty budú využívať túto cestu a budú zabúdať na 

regionálne potreby, na ktoré najlepšie reaguje súčasná politika súdržnosti. 

Na základe stanoviska spolupravodajcov k NSU, ktorí sú proti navrhovanému príspevku fondov 

v rámci zdieľaného riadenia do programu InvestEU (článok 10 NSU), spravodajkyňa výboru 

požiadaného o stanovisko navrhuje vypustiť tzv. zložku v zodpovednosti členských štátov 

z programu InvestEU.  Úsilie zamerané na posilnenie synergií a komplementárnosti medzi 

EŠIF a InvestEU je síce vítané, jednoduchý presun prostriedkov vedúci k zníženiu zdrojov pre 

projekty politiky súdržnosti však nie je riešením.  Toto zdôvodnenie bolo takisto súčasťou 

pozície EP počas takzvaného „súhrnného postupu“. 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko si je vedomá toho, že by to znamenalo 

zásadnú zmenu pre navrhovaný program InvestEU.  Domnieva sa však, že ďalší úspech budúcej 

politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky Únie a jedného z najkonkrétnejších 

vyjadrení solidarity súvisí s dostupnými finančnými prostriedkami. Zníženie tohto financovania 
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by bolo kontraproduktívne a neužitočné pre všetkých ľudí vo všetkých dotknutých regiónoch. 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové 

veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Objem investičných činností 

v oblasti infraštruktúry v Únii klesol 

z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % 

v roku 2016 a v porovnaní s objemom 

investícií v období pred globálnou 

finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci 

tak v Únii možno pozorovať zlepšenie 

pomeru investícií k HDP, stále 

nezodpovedá očakávaniam v období 

silného oživenia a nepostačuje na 

kompenzáciu dlhého obdobia 

nedostatočných investícií. Čo je však 

dôležitejšie, súčasný objem investícií 

a investičné prognózy neuspokojujú 

štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá 

čelí technologickým zmenám a globálnej 

konkurencieschopnosti, okrem iného aj 

pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, 

infraštruktúru a malé a stredné podniky 

(MSP), ani potrebu riešiť kľúčové 

spoločenské výzvy, akou je napríklad 

udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 

S cieľom riešiť zlyhania trhu 

a suboptimálne investičné situácie je preto 

neustále potrebné poskytovať podporu, aby 

sa znížil nedostatok investícií v cielených 

sektoroch v záujme dosahovania cieľov 

politík Únie. 

(1) Objem investičných činností 

v oblasti infraštruktúry v Únii klesol 

z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % 

v roku 2016 a v porovnaní s objemom 

investícií v období pred globálnou 

finančnou krízou bol tak o 20 % nižší. Hoci 

tak v Únii možno pozorovať zlepšenie 

pomeru investícií k HDP, stále 

nezodpovedá očakávaniam v období 

silného oživenia a nepostačuje na 

kompenzáciu dlhého obdobia 

nedostatočných investícií. Čo je však 

dôležitejšie, súčasný objem investícií a 

investičné prognózy neuspokojujú 

štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá 

čelí technologickým zmenám a globálnej 

konkurencieschopnosti, okrem iného aj 

pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, 

infraštruktúru a malé a stredné podniky 

(MSP), zelené investície, ani potrebu riešiť 

kľúčové spoločenské výzvy, akou je 

napríklad udržateľnosť alebo starnutie 

obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu 

a suboptimálne investičné situácie je preto 

neustále potrebné poskytovať podporu, aby 

sa znížil nedostatok investícií v cielených 

sektoroch v záujme zmenšenia rozdielov v 

úrovni rozvoja a dosahovania cieľov 

politík Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Únia v uplynulých rokoch prijala 

ambiciózne stratégie na dobudovanie 

jednotného trhu a stimuláciu udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest, ako 

napríklad plán na vytvorenie únie 

kapitálových trhov, stratégiu digitálneho 

jednotného trhu, balík opatrení v oblasti 

čistej energie pre všetkých Európanov, 

Akčný plán Únie pre obehové 

hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú 

mobilitu, stratégiu v oblasti obrany 

a Stratégiu pre Európu v oblasti 

kozmického priestoru. Fond InvestEU by 

mal využívať a podporovať synergie medzi 

týmito navzájom sa posilňujúcimi 

stratégiami prostredníctvom poskytovania 

podpory na investície a prístupu 

k financovaniu. 

(3) Únia v uplynulých rokoch prijala 

ambiciózne stratégie na dobudovanie 

jednotného trhu a stimuláciu udržateľného 

a inkluzívneho rastu a tvorby pracovných 

miest, ako napríklad stratégiu Európa 

2020, plán na vytvorenie únie kapitálových 

trhov, stratégiu digitálneho jednotného 

trhu, balík opatrení v oblasti čistej energie 

pre všetkých Európanov, Akčný plán Únie 

pre obehové hospodárstvo, stratégiu pre 

nízkoemisnú mobilitu, stratégiu v oblasti 

obrany, Stratégiu pre Európu v oblasti 

kozmického priestoru a Európsky pilier 

sociálnych práv. Fond InvestEU by mal 

využívať a podporovať synergie medzi 

týmito navzájom sa posilňujúcimi 

stratégiami prostredníctvom poskytovania 

podpory na investície a prístupu k 

financovaniu vo všetkých regiónoch, 

najmä v regiónoch, v ktorých je takýto 

prístup štrukturálne obmedzený. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty si na podporu 

týchto reformných priorít vypracúvajú 

svoje vlastné národné viacročné investičné 

stratégie. Stratégie by sa mali predkladať 

spolu s každoročnými národnými 

programami reforiem, aby poskytli prehľad 

prioritných investičných projektov, ktoré 

majú získať financovanie z prostriedkov 

daného štátu alebo Únie alebo oboje, 

a zabezpečili ich koordináciu. Mali by 

slúžiť aj na to, aby sa financovanie 

z prostriedkov Únie používalo konzistentne 

(4) Na úrovni Únie je európsky 

semester pre koordináciu hospodárskych 

politík rámcom na určenie národných 

reformných priorít a monitorovanie ich 

vykonávania. Členské štáty si na podporu 

týchto reformných priorít vypracúvajú v 

spolupráci s miestnymi a regionálnymi 

orgánmi svoje vlastné národné viacročné 

investičné stratégie. Stratégie by sa mali 

predkladať spolu s každoročnými 

národnými programami reforiem, aby 

poskytli prehľad prioritných investičných 

projektov, ktoré majú získať financovanie 

z prostriedkov daného štátu alebo Únie 

alebo oboje, a zabezpečili ich koordináciu. 

Mali by slúžiť aj na to, aby sa financovanie 
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a aby sa maximalizovala pridaná hodnota 

finančnej podpory, ktorá sa má poskytnúť 

najmä z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, európskeho nástroja 

stabilizácie investícií a prípadne z Fondu 

InvestEU. 

z prostriedkov Únie používalo konzistentne 

a aby sa maximalizovala pridaná hodnota 

finančnej podpory, ktorá sa má poskytnúť 

najmä z európskeho nástroja stabilizácie 

investícií a prípadne z Fondu InvestEU. 

Pozmeňujúci návrh  4 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 

k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, 

okrem iného aj v oblasti inovácie 

a digitalizácie, udržateľnosti 

hospodárskeho rastu Únie, sociálnej 

odolnosti a inkluzívnosti a integrácie 

kapitálových trhov Únie vrátane riešení 

v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie 

zdrojov financovania podnikov v Únii. Na 

tieto účely by sa z neho 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 budú 

opierať o záruku z rozpočtu Únie 

a o príspevky implementujúcich partnerov. 

Mal by byť založený na dopyte a podpora 

poskytovaná z neho by mala zároveň 

prispievať k plneniu cieľov politík Únie. 

(5) Fond InvestEU by mal byť 

zameraný na sociálnu, hospodársku a 

územnú súdržnosť a mal by byť schopný 

pomôcť zvýšiť agregátny dopyt a 

vykonávať investície do udržateľnej 

infraštruktúry. Okrem toho by mal 

prispieť k posilneniu 

konkurencieschopnosti Únie, okrem iného 

aj v oblasti inovácie a digitalizácie, 

udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, 

sociálnej odolnosti a inkluzívnosti 

a integrácie kapitálových trhov Únie 

vrátane riešení v oblasti ich fragmentácie 

a diverzifikácie zdrojov financovania 

podnikov v Únii. Na tieto účely by sa 

z neho mala podporovať duálna hodnota 

kultúrnych a kreatívnych sektorov, 
projekty, ktoré sú technicky, ekonomicky a 

sociálne životaschopné, a to tak, že fond 

bude slúžiť ako rámec pre využívanie 

dlhových nástrojov, nástrojov na zdieľanie 

rizika a kapitálových nástrojov, ktoré sa 

budú opierať o záruku z rozpočtu Únie 

a o príspevky implementujúcich partnerov, 

prostredníctvom vytvárania kvalitných 

pracovných miest a rozšírenia a 

zlepšovania výrobnej základne členských 

štátov. Mal by byť založený na dopyte 

a podpora poskytovaná z neho by mala 

zároveň prispievať k plneniu cieľov politík 

Únie. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Z Fondu InvestEU by sa mali 

podporovať investície do hmotných 

a nehmotných aktív s cieľom posilniť rast, 

investície a zamestnanosť, čo prispeje 

k lepším životným podmienkam 

a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov 

v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu 

InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, 

ktorá sa poskytuje prostredníctvom 

grantov. 

(6) Z Fondu InvestEU by sa mali 

podporovať investície do hmotných 

a nehmotných aktív vrátane kultúrneho 

dedičstva s cieľom posilniť rast, 

udržateľný rozvoj, investície 

a zamestnanosť, čo prispeje k zníženiu 

rozdielov medzi regiónmi, lepším 

životným podmienkam, spravodlivejšiemu 

rozdeleniu príjmov v Únii a k 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti Únie. Intervencia 

prostredníctvom Fondu InvestEU by mala 

dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 

prostredníctvom grantov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Investičné projekty, na ktoré sa 

poskytuje značná podpora z prostriedkov 

Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, 

by sa mali preveriť z hľadiska 

udržateľnosti v súlade s usmerneniami, 

ktoré by mala vypracovať Komisia 

v spolupráci s implementujúcimi partnermi 

v rámci Programu InvestEU a v súlade 

s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie 

programy Únie, pričom na určenie toho, či 

je hospodárska činnosť environmentálne 

udržateľná, by sa mali primeraným 

spôsobom uplatňovať kritériá stanovené 

v [nariadení o zriadení rámca pre uľahčenie 

udržateľných investícií]. Takéto 

usmernenia by mali zahŕňať primerané 

ustanovenia, ktoré by mali zabrániť 

zbytočnej administratívnej záťaži. 

(12) Investičné projekty, na ktoré sa 

poskytuje značná podpora z prostriedkov 

Únie, a to najmä v oblasti infraštruktúry, 

by sa mali preveriť z hľadiska 

udržateľnosti v súlade s usmerneniami, 

ktoré by mala vypracovať Komisia 

v spolupráci s implementujúcimi partnermi 

v rámci Programu InvestEU, a v súlade 

s usmerneniami vypracovanými pre ďalšie 

programy Únie, pričom na určenie toho, či 

je hospodárska činnosť environmentálne 

udržateľná a súdržná, by sa mali 

primeraným spôsobom uplatňovať kritériá 

stanovené v [nariadení o zriadení rámca 

pre uľahčenie udržateľných investícií]. 

Takéto usmernenia by mali zahŕňať 

primerané ustanovenia, ktoré by mali 

zabrániť zbytočnej administratívnej záťaži 

a zabezpečiť komplementárnosť s inými 
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programami Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a) Program InvestEU by mal takisto 

integrovať rodové hľadisko do všetkých 

svojich pracovných a rozhodovacích 

procesov a zabezpečiť, aby výbory a 

projektové tímy boli rodovo vyvážené a 

aby vykonávanie tohto fondu prispievalo k 

presadzovaniu rodovej rovnosti v súlade s 

povinnosťami EÚ v oblasti uplatňovania 

rodového hľadiska (článok 8 ZFEÚ). 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Nízka miera investícií do 

infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 

oslabila schopnosť Únie posilniť 

udržateľný rast, konkurencieschopnosť 

a konvergenciu. Rozsiahle investície do 

európskej infraštruktúry zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie 

v oblasti udržateľnosti vrátane cieľov 

v oblasti energetiky a klímy stanovených 

do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa 

preto mala poskytovať podpora na 

investície do dopravnej, energetickej 

(vrátane infraštruktúry v oblasti 

energetickej efektívnosti a energie 

z obnoviteľných zdrojov), 

environmentálnej, námornej a digitálnej 

infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu 

opatrení v oblasti klímy. S cieľom 

maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 

financovania z prostriedkov Únie je 

vhodné podporovať efektívny investičný 

(13) Nízka miera investícií do 

infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 

oslabila schopnosť Únie posilniť 

prosperitu, udržateľný rast, 

konkurencieschopnosť a konvergenciu. 

Rozsiahle investície do európskej 

infraštruktúry zohrávajú rozhodujúcu úlohu 

pri plnení cieľov Únie v oblasti 

udržateľnosti vrátane cieľov v oblasti 

energetiky a klímy stanovených do roku 

2030 a 2050. Z Fondu InvestEU by sa 

preto mala poskytovať podpora na 

investície do dopravnej infraštruktúry 

vrátane modernizácie existujúcej 

infraštruktúry s osobitným zameraním na 

bezpečnosť, energetickej (vrátane 

infraštruktúry v oblasti energetickej 

efektívnosti a energie z obnoviteľných 

zdrojov), environmentálnej, námornej 

a digitálnej infraštruktúry a infraštruktúry 

na realizáciu opatrení v oblasti klímy. 
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proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

projektov a zaistiť súlad rôznych 

relevantných programov Únie. Vzhľadom 

na bezpečnostné hrozby by sa 

v investičných projektoch, ktoré získali 

podporu z prostriedkov Únie, mali 

zohľadňovať zásady ochrany občanov na 

verejných priestranstvách. Mali by sa tak 

dopĺňať snahy vyvinuté 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. 

S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú 

hodnotu financovania z prostriedkov Únie 

je vhodné podporovať efektívny investičný 

proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

projektov a zaistiť súlad a dopĺňanie sa 

rôznych relevantných programov Únie, 

pričom zabráni prekrývaniu. Vzhľadom 

na bezpečnostné hrozby by sa 

v investičných projektoch, ktoré získali 

podporu z prostriedkov Únie, mali 

zohľadňovať zásady ochrany občanov na 

verejných priestranstvách. Mali by sa tak 

dopĺňať snahy vyvinuté 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. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Zatiaľ čo úroveň celkových 

investícií v Únii narastá, investície do 

rizikovejších činností, ako sú výskum 

a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym 

potrebám. 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, aby sa pokryli rôzne štádiá 

inovačného cyklu a rozsiahla škála 

dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom 

umožniť posilnenie využívania 

a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 

v Únii, aby sa zabezpečila ich 

konkurencieschopnosť na svetových 

trhoch. 

(14) Zatiaľ čo úroveň celkových 

investícií v Únii narastá, investície do 

rizikovejších činností, ako sú výskum, 

inovácie a nové technológie, stále 

nezodpovedajú reálnym potrebám. 

Výsledkom sú nedostatočné investície do 

výskumu, inovácie a nových technológií, 

ktoré oslabujú priemyselnú a hospodársku 

konkurencieschopnosť Únie a znižujú 

kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 

by mal poskytovať primerané finančné 

produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá 

inovačného cyklu a rozsiahla škála 

dotknutých subjektov a podporili sa 

inovačné zoskupenia, a to najmä s cieľom 

umožniť posilnenie využívania 

a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 

v Únii, aby sa zabezpečila ich 

konkurencieschopnosť na svetových 

trhoch. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Malé a stredné podniky (MSP) 

zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri 

prístupe k financiám však vzhľadom na 

vnímané vysoké riziko a nedostatočný 

kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy 

vyplývajú z potreby MSP zachovať si 

konkurencieschopnosť tak, že sa budú 

zapájať do činností v oblasti digitalizácie, 

internacionalizácie a inovácie a že budú 

zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 

Okrem toho v porovnaní s väčšími 

podnikmi je ich prístup k zdrojom 

financovania viac obmedzený: bežne 

neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený 

prístup na burzy alebo k veľkým 

inštitucionálnym investorom. Prístup 

k financiám je ešte zložitejší v prípade tých 

MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na 

nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej 

miere závislé od bánk a dlhového 

financovania vo forme kontokorentných 

úverov, bankových úverov alebo lízingu. 

Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným 

výzvam, a väčšia diverzifikácia zdrojov 

financovania MSP sú potrebné na 

posilnenie ich schopnosti financovať ich 

vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť 

hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie 

odolnosti hospodárstva a finančného 

systému počas hospodárskeho poklesu 

alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú 

iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci 

plánu na vytvorenie únie kapitálových 

trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť 

príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie 

zacielené finančné produkty. 

(16) Malé a stredné podniky (MSP) 

vrátane sociálnych podnikov zohrávajú 

v Únii kľúčovú úlohu. Pri prístupe 

k financiám však vzhľadom na vnímané 

vysoké riziko a nedostatočný kolaterál 

čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy vyplývajú 

z potreby MSP zachovať si 

konkurencieschopnosť tak, že sa budú 

zapájať do činností v oblasti digitalizácie, 

internacionalizácie, marketingu a inovácie 

a že budú zlepšovať zručnosti svojich 

zamestnancov. Okrem toho v porovnaní 

s väčšími podnikmi je ich prístup 

k zdrojom financovania viac obmedzený: 

bežne neemitujú dlhopisy a majú len 

obmedzený prístup na burzy alebo 

k veľkým inštitucionálnym investorom. 

Prístup k financiám je ešte zložitejší 

v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť 

zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP 

v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk 

a dlhového financovania vo forme 

kontokorentných úverov, bankových 

úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré 

čelia uvedeným výzvam, a väčšia 

diverzifikácia zdrojov financovania MSP 

sú potrebné na posilnenie ich schopnosti 

financovať ich vytváranie, rast 

a udržateľný rozvoj a zvládnuť 

hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie 

odolnosti hospodárstva a finančného 

systému počas hospodárskeho poklesu 

alebo otrasov a zvýšenie ich schopnosti 

vytvárať pracovné miesta a sociálny 

blahobyt. Zároveň sa tak dopĺňajú 

iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci 

plánu na vytvorenie únie kapitálových 

trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť 

príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie 

zacielené finančné produkty. 



 

PE627.661v02-00 12/35 AD\1170011SK.docx 

SK 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente o sociálnom rozmere Európy16 

a v oznámení o európskom pilieri 

sociálnych práv17, budovanie 

inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je 

kľúčovou prioritou Únie zameranou na 

riešenie nerovnosti a posilnenie politiky 

sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť 

príležitostí má vplyv najmä na prístup 

k vzdelávaniu, odbornej príprave 

a zdravotnej starostlivosti. Investíciami do 

hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi 

zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj 

integráciou zraniteľných populácií do 

spoločnosti možno posilniť hospodárske 

príležitosti, najmä ak sú koordinované na 

úrovni Únie. Fond InvestEU by sa mal 

využívať na podporu investícií do 

vzdelávania a odbornej prípravy, mal by 

pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä 

v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo 

nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, 

pokiaľ ide o medzigeneračnú solidaritu, 

zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu 

inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto 

mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 

o zraniteľné osoby vrátane štátnych 

príslušníkov tretích krajín. Program 

InvestEU by mal prispievať aj k podpore 

európskej kultúry a kreativity. S cieľom 

reagovať na rozsiahle premeny, ktorými 

v nasledujúcom desaťročí prejdú 

spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 

investovať do ľudského kapitálu, 

mikrofinancií, financií pre sociálne 

podniky a nových obchodných modelov 
sociálneho hospodárstva vrátane investícií 

so sociálnym vplyvom a obstarávania so 

sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom 

Programu InvestEU by sa mal posilniť 

(17) Ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente o sociálnom rozmere Európy16, 

v oznámení o európskom pilieri sociálnych 

práv17 a v rámci EÚ pre vykonávanie 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím, budovanie 

inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je 

kľúčovou prioritou Únie zameranou na 

riešenie nerovnosti a posilnenie politiky 

sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť 

príležitostí má vplyv najmä na prístup 

k vzdelávaniu, odbornej príprave, kultúre, 

zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti. 

Investíciami do sociálneho hospodárstva 

súvisiaceho so zručnosťami a ľudskými 

zdrojmi, ako aj do integrácie zraniteľných 

populácií do spoločnosti možno posilniť 

hospodárske príležitosti, najmä ak sú 

koordinované na úrovni Únie. Fond 

InvestEU by sa mal využívať na podporu 

investícií do vzdelávania a odbornej 

prípravy, mal by pomáhať zvyšovať 

kvalitnú zamestnanosť, najmä v radoch 

nekvalifikovaných a dlhodobo 

nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, 

pokiaľ ide o rovnosť príležitostí, 

medzigeneračnú solidaritu, zdravotníctvo, 

bezdomovectvo, digitálnu inklúziu, rozvoj 

komunít, proces deinštitucionalizácie detí 

a dospelých, úlohu a miesto mladých ľudí 

v spoločnosti, ako aj o zraniteľné osoby 

vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Program InvestEU by mal prispievať aj 

k podpore európskej kultúry a kreativity. 

S cieľom reagovať na rozsiahle premeny, 

ktorými v nasledujúcom desaťročí prejdú 

spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 

investovať do ľudských zdrojov, 

mikrofinancií a sociálneho hospodárstva. 

Prostredníctvom Programu InvestEU by sa 
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vznikajúci ekosystém sociálneho 

hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka 

financií pre mikropodniky a sociálne 

podniky a posilnil by sa ich prístup 

k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt 

tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná 

skupina na vysokej úrovni pre investovanie 

do sociálnej infraštruktúry v Európe18 vo 

svojej správe identifikovala nedostatok 

investícií do sociálnej infraštruktúry a 

služieb (vrátane vzdelávania, odbornej 

prípravy, zdravotnej starostlivosti a 

bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to aj 

na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť 

spojené sily kapitálu z verejných 

a komerčných zdrojov a od filantropov, 

ako aj podpora nadácií, aby sa podporil 

rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt 

a zvýšila odolnosť Únie. 

mal posilniť vznikajúci ekosystém 

sociálneho hospodárstva, pričom by sa 

zvýšila ponuka financií pre mikropodniky 

a sociálne podniky a posilnil by sa ich 

prístup k financiám, aby sa tak uspokojil 

dopyt tých, ktorí ich potrebujú najviac. 

Pracovná skupina na vysokej úrovni pre 

investovanie do sociálnej infraštruktúry 

v Európe vo svojej správe18 identifikovala 

nedostatok investícií do sociálnej 

infraštruktúry a služieb (vrátane 

vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotnej 

starostlivosti, bývania a sociálneho 

začlenenia, ktoré si vyžadujú podporu, a to 

aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť 

spojené sily kapitálu z verejných 

a súkromných zdrojov, aby sa podporil 

rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt 

a zvýšila odolnosť Únie. 

__________________ __________________ 

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

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

18 Uverejnená ako diskusný dokument 

o európskom hospodárstve (European 

Economy Discussion Paper) č. 074 

v januári 2018. 

18 Uverejnená ako diskusný dokument 

o európskom hospodárstve (European 

Economy Discussion Paper) č. 074 

v januári 2018. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Každý segment politiky by mali 

tvoriť dve zložky, t. j. zložka 

v zodpovednosti EÚ a zložka 

v zodpovednosti členských štátov. 

Segmenty politiky by mali primeraným 

spôsobom riešiť zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie týkajúce 

sa celej Únie a podporené akcie by mali 

mať jednoznačnú európsku pridanú 

hodnotu. Zložka v zodpovednosti 

členských štátov by mala členským štátom 

poskytnúť možnosť prispieť svojím dielom 

(19) Každý segment politiky by mali 

tvoriť dve zložky, t. j. zložka 

v zodpovednosti EÚ a zložka 

v zodpovednosti členských štátov. 

Segmenty politiky by mali primeraným 

spôsobom riešiť zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie týkajúce 

sa celej Únie a podporené akcie by mali 

mať jednoznačnú európsku pridanú 

hodnotu. Zložka v zodpovednosti 

členských štátov by mala členským štátom 

poskytnúť možnosť prispieť svojím dielom 
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zdrojov z fondov v rámci zdieľaného 

riadenia k tvorbe rezerv na záruku EÚ, aby 

záruku EÚ mohli využívať na operácie 

financovania alebo investičné operácie 

s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu 

alebo suboptimálne investičné situácie na 

vlastnom území aj v zraniteľných 

a vzdialených oblastiach, akými sú 

napríklad najvzdialenejšie regióny Únie, 

v záujme plnenia cieľov fondov v rámci 

zdieľaného riadenia. Akcie podporené 

z Fondu InvestEU, či už prostredníctvom 

zložky v zodpovednosti EÚ alebo zložky 

v zodpovednosti členských štátov, by 

nemali duplikovať ani vytláčať súkromné 

financovanie ani narúšať hospodársku 

súťaž na vnútornom trhu. 

zdrojov z fondov v rámci zdieľaného 

riadenia k tvorbe rezerv na záruku EÚ, aby 

záruku EÚ mohli využívať na operácie 

financovania alebo investičné operácie 

s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu 

alebo suboptimálne investičné situácie na 

vlastnom území aj v menej rozvinutých 

regiónoch a v zraniteľných a vzdialených 

oblastiach, akými sú napríklad 

najvzdialenejšie regióny Únie, v záujme 

plnenia cieľov fondov v rámci zdieľaného 

riadenia. Akcie podporené z Fondu 

InvestEU, či už prostredníctvom zložky 

v zodpovednosti EÚ alebo zložky 

v zodpovednosti členských štátov, by 

nemali duplikovať ani vytláčať súkromné 

financovanie ani narúšať hospodársku 

súťaž na vnútornom trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Zložka v zodpovednosti členských 

štátov by mala mať špecifickú koncepciu, 

ktorá by umožnila, aby sa fondy v rámci 

zdieľaného riadenia mohli využívať na 

tvorbu rezerv na záruku vydanú Úniou. 

Táto kombinácia má za cieľ mobilizovať 

vysoký úverový rating Únie v záujme 

podpory celoštátnych a regionálnych 

investícií a zároveň zabezpečiť spoľahlivé 

riadenie rizík vyplývajúcich 

z podmienených záväzkov, a to tak, že sa 

záruka poskytnutá Komisiou bude 

implementovať v rámci nepriameho 

riadenia. Únia by mala ručiť za operácie 

financovania a investičné operácie 

uvedené v dohodách o záruke uzavretých 

medzi Komisiou a implementujúcimi 

partnermi v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov, z fondov v rámci 

zdieľaného riadenia by sa mali tvoriť 

rezervy na záruku na základe miery tvorby 

rezerv stanovenej Komisiou v závislosti od 

vypúšťa sa 
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povahy operácií a očakávaných 

výsledných strát a členský štát by prevzal 

tie straty, ktoré by boli nad očakávanými 

stratami, a to prostredníctvom vydania 

nadväznej záruky (back to back) 

v prospech Únie. Takéto dojednania by sa 

mali zahrnúť do jednej dohody 

o príspevku uzavretej s každým členským 

štátom, ktorý si takúto možnosť vyberie 

dobrovoľne. Dohoda o príspevku by mala 

zahŕňať jednu alebo viaceré špecifické 

dohody o záruke, ktoré by sa vykonávali 

v dotknutom členskom štáte. Stanovenie 

miery tvorby rezerv prípad od prípadu si 

vyžaduje odchýlku od [článku 211 ods. 1] 

nariadenia (EÚ, Euratom) XXXX19 (ďalej 

len „nariadenie o rozpočtových 

pravidlách“). V rámci tejto koncepcie sa 

stanovuje aj jednotný súbor pravidiel pre 

rozpočtové záruky podporované z fondov 

riadených centrálne alebo z fondov 

v rámci zdieľaného riadenia, čím sa 

uľahčuje ich kombinácia. 

Pozmeňujúci návrh  14 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Pri výbere implementujúcich 

partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 

zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 

schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 

a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 

zabezpečila primerané geografické 

pokrytie a diverzifikáciu, prilákala 

súkromných investorov a zaistila 

dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové 

riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu 

a suboptimálnych investičných situácií. 

Skupina Európskej investičnej banky (EIB) 

by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa 

zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 

členských štátoch a existujúce skúsenosti 

so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI 

zostať privilegovaným implementujúcim 

partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 

(29) Pri výbere implementujúcich 

partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 

zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 

schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 

a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 

zabezpečila primerané geografické 

pokrytie a diverzifikáciu pre všetky členské 

štáty, prilákala súkromných investorov 

a zaistila dostatočnú diverzifikáciu rizík, 

ako aj nové riešenia v záujme odstránenia 

zlyhaní trhu a suboptimálnych investičných 

situácií. Investície prostredníctvom Fondu 

InvestEU by mali prispievať k znižovaniu 

regionálnych rozdielov v rozvoji. Skupina 

Európskej investičnej banky (EIB) by mala 

vzhľadom na svoju úlohu podľa zmlúv, 

schopnosť pôsobiť vo všetkých členských 

štátoch a existujúce skúsenosti so 
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v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 

by doplnkovú škálu finančných produktov 

mali byť schopné ponúknuť národné 

podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 

skúsenosti a schopnosti na regionálnej 

úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska 

maximalizácie vplyvu verejných 

finančných prostriedkov na území Únie. 

Okrem toho by možnosť stať sa 

implementujúcimi partnermi mali mať aj 

iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to 

najmä v prípade, keď ponúkajú 

komparatívnu výhodu, pokiaľ ide 

o špecifické odborné znalosti a skúsenosti 

v určitých členských štátoch. 

Implementujúcimi partnermi by mali mať 

možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré 

spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. 

súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI 

zostať privilegovaným implementujúcim 

partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 

by doplnkovú škálu finančných produktov 

mali byť schopné ponúknuť národné 

podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 

skúsenosti a schopnosti na regionálnej 

úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska 

maximalizácie vplyvu verejných 

finančných prostriedkov na území Únie. 

Okrem toho by možnosť stať sa 

implementujúcimi partnermi mali mať aj 

iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to 

najmä v prípade, keď ponúkajú 

komparatívnu výhodu, pokiaľ ide 

o špecifické odborné znalosti a skúsenosti 

v určitých členských štátoch. 

Implementujúcimi partnermi by mali mať 

možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré 

spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy 

v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na 

zlyhania trhu a suboptimálne investičné 

situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú 

plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického 

dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť 

implementujúcim partnerom, ktorí 

jednotlivo alebo spolu s inými 

implementujúcimi partnermi dokážu 

pokryť aspoň tri členské štáty. Očakáva sa 

však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci 

zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne 

implementujúcemu partnerovi alebo 

partnerom, ktorí dokážu ponúkať finančné 

produkty v rámci Fondu InvestEU vo 

všetkých členských štátoch. 

(30) Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy 

v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na 

zlyhania trhu a suboptimálne investičné 

situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú 

plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického 

dosahu, a aby sa zabránilo 

neprimeranému prínosu pre členské štáty 

s rozvinutejšími kapitálovými trhmi, by sa 

záruka EÚ mala poskytnúť 

implementujúcim partnerom, ktorí 

jednotlivo alebo spolu s inými 

implementujúcimi partnermi dokážu 

pokryť aspoň tri členské štáty. Očakáva sa 

však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci 

zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne 

implementujúcemu partnerovi, ako je EIB, 

alebo partnerom, ktorí dokážu ponúkať 

finančné produkty v rámci Fondu InvestEU 
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vo všetkých členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Záruka EÚ v rámci zložky 

v zodpovednosti členských štátov by sa 

mala poskytnúť ktorémukoľvek 

implementujúcemu partnerovi, ktorý by 

bol oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 

písm. c)] [nariadenia o rozpočtových 

pravidlách], vrátane národných alebo 

regionálnych podporných bánk alebo 

inštitúcií, EIB, Európskeho investičného 

fondu a iných multilaterálnych 

rozvojových bánk. Pri výbere 

implementujúcich partnerov v rámci 

zložky v zodpovednosti členských štátov by 

Komisia mala zohľadniť návrhy každého 

členského štátu. Komisia v súlade 

s [článkom 154] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] musí vykonať 

posúdenie pravidiel a postupov 

implementujúceho partnera, aby sa 

presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany 

finančných záujmov Únie rovnocennú 

úrovni poskytovanej Komisiou. 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Budovanie rozsiahlej databázy 

investičných projektov v každom segmente 

politiky by malo podporovať Poradenské 

centrum InvestEU. Okrem toho by sa mal 

v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj 

medzisektorový komponent, ktorý by pre 

centrálne riadené programy Únie slúžil ako 

jednotné kontaktné miesto a poskytoval by 

pomoc pri vytváraní projektov vo 

(35) Budovanie rozsiahlej databázy 

investičných projektov v každom segmente 

politiky by malo podporovať Poradenské 

centrum InvestEU, čo umožní účinné 

vykonávanie geografickej diverzifikácie s 

cieľom prispieť k cieľu Únie v oblasti 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 

Okrem toho by sa mal v rámci Programu 



 

PE627.661v02-00 18/35 AD\1170011SK.docx 

SK 

viacerých oblastiach politiky. InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový 

komponent, ktorý by pre centrálne riadené 

programy Únie slúžil ako jednotné 

kontaktné miesto a poskytoval by pomoc 

pri vytváraní projektov vo viacerých 

oblastiach politiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Aby poradné služby mali široký 

geografický dosah v celej Únii a aby sa 

úspešne mobilizovali miestne poznatky 

o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie 

Poradenského centra InvestEU zamerané 

na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej 

a individualizovanej pomoci na mieste by 

sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to 

potrebné, pričom sa zohľadnia existujúce 

systémy podpory. 

(36) Aby poradné služby mali široký 

geografický dosah v celej Únii a aby sa 

úspešne mobilizovali miestne poznatky 

o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie 

Poradenského centra InvestEU v každom 

členskom štáte a v regiónoch, ktoré pri 

vypracúvaní projektov v rámci Fondu 

InvestEU čelia ťažkostiam, zamerané na 

poskytovanie konkrétnej, proaktívnej 

a individualizovanej pomoci na mieste by 

sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to 

potrebné, pričom sa zohľadnia existujúce 

systémy podpory. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(37) V kontexte Fondu InvestEU 

existuje potreba podporiť budovanie 

kapacít zamerané na rozvíjanie 

organizačných schopností a činností 

v oblasti tvorby trhu, ktoré sú potrebné na 

koncipovanie kvalitných projektov. Ďalším 

cieľom je vytvoriť podmienky na zvýšenie 

prípadného počtu oprávnených 

prijímateľov vo vznikajúcich trhových 

segmentoch, a to najmä tam, kde sa 

v dôsledku malého rozsahu jednotlivých 

(37) V kontexte Fondu InvestEU 

existuje potreba podporiť budovanie 

kapacít zamerané na rozvíjanie 

organizačných schopností a činností 

v oblasti tvorby trhu, ktoré sú potrebné na 

koncipovanie kvalitných projektov. Ďalším 

cieľom je vytvoriť podmienky na zvýšenie 

prípadného počtu oprávnených 

prijímateľov vo vznikajúcich trhových 

segmentoch a vypracovať programy na 

ich prípravu, a to najmä tam, kde sa 
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projektov značne zvyšujú transakčné 

náklady na úrovni projektu, napríklad 

pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií. 

Podpora pri budovaní kapacít by preto 

mala byť doplnková a dodatočná k akciám 

vykonávaným v rámci iných programov 

Únie, ktoré pokrývajú konkrétnu oblasť 

politiky. 

v dôsledku malého rozsahu jednotlivých 

projektov značne zvyšujú transakčné 

náklady na úrovni projektu, napríklad 

pokiaľ ide o ekosystém sociálnych financií. 

Podpora pri budovaní kapacít by preto 

mala byť doplnková a dodatočná k akciám 

vykonávaným v rámci iných programov 

Únie, ktoré pokrývajú konkrétnu oblasť 

politiky. Osobitné úsilie by sa malo 

vynaložiť aj na podporu budovania 

kapacít potenciálnych predkladateľov 

projektov, najmä miestnych a 

regionálnych organizácií poskytovateľov 

služieb. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 40 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(40) Na sledovanie pokroku pri plnení 

cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý 

rámec pre monitorovanie, ktorý bude 

založený na ukazovateľoch výstupov, 

výsledkov a vplyvov. S cieľom zabezpečiť 

zodpovednosť voči európskym občanom 

by Komisia mala Európskemu parlamentu 

a Rade podávať výročné správy o pokroku, 

vplyvoch a operáciách v rámci Programu 

InvestEU. 

(40) Na sledovanie pokroku pri plnení 

cieľov Únie by sa mal zaviesť spoľahlivý 

rámec pre monitorovanie, ktorý bude 

založený na ukazovateľoch výstupov, 

výsledkov a vplyvov. S cieľom zabezpečiť 

zodpovednosť voči európskym občanom 

by Komisia mala Európskemu parlamentu 

a Rade podávať dvakrát ročne, a to 

každých 6 mesiacov, správy o pokroku, 

vplyvoch a operáciách v rámci Programu 

InvestEU a o koordinácii, 

komplementárnosti a konzistentnosti s 

ostatnými politikami a nástrojmi Únie, 

najmä fondmi v rámci zdieľaného 

riadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(47) Prostredníctvom Programu 

InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu a 

(47) Prostredníctvom Programu 

InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu, 
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suboptimálne investičné situácie týkajúce 

sa celej EÚ a zabezpečiť celoúniové 

testovanie inovačných finančných 

produktov na trhu, ako aj systémy na ich 

šírenie, a to pokiaľ ide o nové alebo 

komplexné zlyhania trhu. Akcia na úrovni 

Únie je preto oprávnená, 

suboptimálne investičné situácie a rozdiely 

v úrovni rozvoja týkajúce sa celej EÚ 

a zabezpečiť celoúniové testovanie 

inovačných finančných produktov na trhu, 

ako aj systémy na ich šírenie, a to pokiaľ 

ide o nové alebo komplexné zlyhania trhu. 

Akcia na úrovni Únie je preto oprávnená, 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod -1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) „doplnkovosť“ znamená podporu 

operáciami InvestEU, ktoré riešia 

zlyhania trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie a ktoré by sa nemohli 

prostredníctvom EIB, EIF alebo ďalších 

finančných nástrojov EÚ vykonať bez 

podpory z InvestEU v období, počas 

ktorého sa môže využiť záruka EÚ, alebo 

by sa nemohli vykonať v rovnakom 

rozsahu. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa)  zvýšenia miery zamestnanosti v Únii; 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udržateľnosti hospodárstva Únie 

a jeho rastu; 

b) rastu a udržateľného rozvoja 

hospodárstva Únie; 

 



 

AD\1170011SK.docx 21/35 PE627.661v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) vyváženého rozvoja a zmenšovania 

rozdielov; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sociálnej odolnosti a inkluzívnosti 

Únie; 

c) súdržnosti, sociálnej inovácie a 

odolnosti a inkluzívnosti Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) podpory vedeckého a 

technologického pokroku, kultúry, 

vzdelávania a odbornej prípravy; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) dosahovania cieľov v oblasti 

klímy, ako aj zabezpečovania dlhodobých 

environmentálnych a spoločenských 

prínosov. 
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Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely zložky v zodpovednosti členských 

štátov uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) 

možno záruku EÚ zvýšiť o dodatočnú 

sumu v závislosti od toho, či členské štáty 

alokujú zodpovedajúce sumy podľa 

[článku 10 ods. 1] nariadenia [VN] 

číslo]28 a [článku 75 ods. 1] nariadenia [o 

pláne SPP]číslo]29. 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na zložku Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ uvedenú v článku 8 

ods. 1 písm. a) a na každý segment politiky 

uvedený v článku 7 ods. 1 môžu s cieľom 

podieľať sa na určitých finančných 

produktoch podľa [článku 218 ods. 2] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách] dať 

príspevky tieto tretie krajiny: 

Na každý segment politiky uvedený 

v článku 7 ods. 1 môžu s cieľom podieľať 

sa na určitých finančných produktoch 

podľa [článku 218 ods. 2] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] dať príspevky 

tieto tretie krajiny: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Záruka EÚ sa implementuje 

v rámci nepriameho riadenia spolu 

s orgánmi uvedenými v [článku 62 ods. 1 

písm. c) bodoch ii) až vii)] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách]. Ďalšie formy 

financovania z prostriedkov EÚ podľa 

tohto nariadenia sa implementujú v rámci 

1. Záruku EÚ v rámci Fondu 

InvestEU spravuje Európska investičná 

banka v rámci nepriameho riadenia a 

vykonávajú ju implementujúci partneri v 

súlade s týmto nariadením. Ďalšie formy 

financovania z prostriedkov EÚ podľa 

tohto nariadenia sa implementujú v rámci 
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priameho alebo nepriameho riadenia 

v súlade s [nariadením o rozpočtových 

pravidlách], a to aj vrátane grantov 

vykonávaných v súlade s jeho [hlavou 

VIII]. 

priameho alebo nepriameho riadenia 

v súlade s [nariadením o rozpočtových 

pravidlách], a to aj vrátane grantov 

vykonávaných v súlade s jeho [hlavou 

VIII]. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) segment politiky týkajúci sa 

udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa 

udržateľné investície do oblastí dopravy, 

energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, 

dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 

oceánov a vôd, odpadov, prírody a inej 

environmentálnej infraštruktúry, zariadení, 

mobilných aktív a do zavádzania 

inovačných technológií, ktoré prispievajú 

k plneniu cieľov Únie v oblasti 

environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti alebo v obidvoch týchto 

oblastiach alebo ktoré spĺňajú normy Únie 

v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti; 

a) segment politiky týkajúci sa 

udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa trvalo 

udržateľné investície do oblasti dopravy a 

logistiky, mestskej mobility, energetiky, 

energetickej efektívnosti, komunikácie, 
digitálnej a širokopásmovej pripojiteľnosti, 

cestovného ruchu, zásobovania a 

spracovania surovín, vesmíru, oceánov a 

vody, odpadu, obehového hospodárstva, 

prírodnej a inej environmentálnej 

infraštruktúry, kultúrneho dedičstva, 

zariadení, mobilných aktív a zavádzania 

inovatívnych technológií, ktoré prispievajú 

k cieľom Únie v oblasti environmentálnej 

alebo sociálnej udržateľnosti alebo v 

obidvoch týchto oblastiach, ako aj k 

dlhodobému udržateľnému rozvoju v 

regióne, v ktorom sa operácia 

uskutočňuje; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) segment politiky týkajúci sa 

výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa 

činnosti v oblasti výskumu a inovácie, 

prenos výsledkov výskumu na trh, 

predstavovanie a zavádzanie inovačných 

riešení a podporu rozširovania inovačných 

podnikov iných ako MSP, ako aj 

b) segment politiky týkajúci sa 

výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa 

činnosti v oblasti výskumu a inovácie, 

prenos znalostí a prenos výsledkov 

výskumu na trh, predstavovanie 

a zavádzanie inovačných riešení a podporu 

rozširovania inovačných podnikov a 



 

PE627.661v02-00 24/35 AD\1170011SK.docx 

SK 

digitalizáciu výrobného odvetvia Únie; inovačných klastrov, ako aj digitalizáciu 

výrobného odvetvia Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) segment politiky týkajúci sa MSP: 

zahŕňa prístup MSP a v riadne 

odôvodnených prípadoch malých 

spoločností so strednou trhovou 

kapitalizáciou k financiám a ich 

dostupnosť; 

c) segment politiky týkajúci sa MSP: 

zahŕňa prístup MSP a v riadne 

odôvodnených prípadoch spoločností so 

strednou trhovou kapitalizáciou 

k financiám a ich dostupnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) segment politiky týkajúci sa 

sociálnych investícií a zručností: zahŕňa 

mikrofinancie, financovanie sociálnych 

podnikov a sociálne hospodárstvo; 

zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu 

a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru 

(vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre 

študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú 

starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; 

začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity 

so sociálnym cieľom; integráciu 

zraniteľných osôb vrátane štátnych 

príslušníkov tretích krajín. 

d) segment politiky týkajúci sa 

sociálnych investícií a zručností: zahŕňa 

mikrofinancie, financovanie sociálnych 

podnikov a sociálne hospodárstvo; 

zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu 

a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru 

(vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre 

študentov); integrovanú obnovu miest; 

sociálnu inováciu; zdravotnú starostlivosť 

a dlhodobú starostlivosť v záujme 

aktívneho starnutia; proces 

deinštitucionalizácie detí a dospelých; 
začlenenie a prístupnosť; kultúrne a 

kreatívne aktivity so sociálnym cieľom; 

integráciu zraniteľných osôb vrátane 

štátnych príslušníkov tretích krajín. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Operácie financovania a investičné 

operácie v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry 

uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme 

minimalizácie škodlivých vplyvov na 

klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 

a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 

preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene 

klímy, životného prostredia a sociálnej 

udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia 

projektov žiadajúci o financovanie 

poskytujú náležité informácie na základe 

usmernení vypracovanými Komisiou. 

Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté 

projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah 

vymedzený v usmerneniach. 

Operácie financovania a investičné 

operácie v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry 

uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme 

minimalizácie škodlivých vplyvov na 

klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 

a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 

preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene 

klímy, životného prostredia a sociálnej 

udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia 

projektov žiadajúci o financovanie 

poskytujú náležité informácie na základe 

usmernení vypracovaných Komisiou pred 

nadobudnutím účinnosti tohto 

nariadenia. Z požiadaviek na preverovanie 

sú vyňaté projekty, ktoré nedosahujú určitý 

rozsah vymedzený v usmerneniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Usmernenia Komisie umožňujú: Investičné usmernenia umožňujú: 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) odhadnúť vplyv na sociálne 

začlenenie určitých oblastí alebo 

populácií. 

c) odhadnúť vplyv na sociálne 

začlenenie, a to aj pokiaľ ide o kvalitu 

zlepšovania životných podmienok a 

sociálnu súdržnosť, s osobitným zreteľom 

na zraniteľnejších ľudí. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 7 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Doplnkovosť 

 Projekty podporované z InvestEU majú 

zvyčajne vyšší rizikový profil než projekty 

podporované prostredníctvom bežných 

operácií EIB a portfólio InvestEU má 

celkovo vyšší rizikový profil ako portfólio 

investícií podporovaných EIB v rámci jej 

štandardných investičných politík pred 

nadobudnutím účinnosti tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 9 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) cezhraničné projekty medzi 

subjektmi, ktoré sa nachádzajú alebo sú 

usadené v jednom alebo vo viacerých 

členských štátoch, pričom tieto projekty 

zasahujú do jednej alebo viacerých tretích 

krajín vrátane pristupujúcich krajín, 

kandidátskych krajín a potenciálnych 

kandidátskych krajín, krajín, na ktoré sa 

vzťahuje európska susedská politika, krajín 

Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 

Európskeho združenia voľného obchodu 

alebo do zámorskej krajiny alebo územia, 

ako sa stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, 

alebo do pridruženej tretej krajiny bez 

ohľadu na to, či v týchto tretích krajinách 

a) cezhraničné a medziregionálne 

projekty medzi subjektmi, ktoré sa 

nachádzajú alebo sú usadené v jednom 

alebo vo viacerých členských štátoch, 

pričom tieto projekty zasahujú do jednej 

alebo viacerých tretích krajín vrátane 

pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín 

a potenciálnych kandidátskych krajín, 

krajín, na ktoré sa vzťahuje európska 

susedská politika, krajín Európskeho 

hospodárskeho priestoru alebo Európskeho 

združenia voľného obchodu alebo do 

zámorskej krajiny alebo územia, ako sa 

stanovuje v prílohe II k ZFEÚ, alebo do 

pridruženej tretej krajiny bez ohľadu na to, 
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alebo zámorských krajinách alebo 

územiach existuje partner alebo nie; 

či v týchto tretích krajinách alebo 

zámorských krajinách alebo územiach 

existuje partner alebo nie; 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ 

oprávnené protistrany musia prejaviť 

záujem a môžu pokrývať operácie 

financovania a investičné operácie aspoň 

v troch členských štátoch. Implementujúci 

partneri môžu operácie financovania 

a investičné operácie pokrývať aspoň 

v troch členských štátoch vytvorením 

skupiny. 

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ 

oprávnené protistrany, ktoré prejavili 

záujem, musia byť schopné pokrývať 

operácie financovania a investičné operácie 

aspoň v troch členských štátoch, s 

výnimkou operácií kombinovaného 

financovania vymedzených v článku 2 

ods. 1 bode (1). Implementujúci partneri 

môžu operácie financovania a investičné 

operácie pokrývať aspoň v troch členských 

štátoch vytvorením skupiny. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade zložky v zodpovednosti 

členských štátov môže dotknutý členský 

štát za implementujúcich partnerov 

navrhnúť jednu alebo viaceré oprávnené 

protistrany spomedzi tých, ktorí prejavili 

záujem podľa článku 9 ods. 3 písm. c). 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Keď dotknutý členský štát 

implementujúceho partnera nenavrhne, 

vypúšťa sa 
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Komisia ho v súlade s druhým 

pododsekom tohto odseku vyberie 

spomedzi tých implementujúcich 

partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie 

financovania a investičné operácie 

v dotknutých geografických oblastiach. 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Pri výbere implementujúcich 

partnerov Komisia zabezpečuje, aby 

portfólio finančných produktov v rámci 

Fondu InvestEU: 

2. Pri výbere implementujúcich 

partnerov Komisia zabezpečuje, aby ňou 

navrhované portfólio finančných 

produktov v rámci Fondu InvestEU: 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dosahovalo geografickú 

diverzifikáciu; 

d) dosahovalo geografickú 

diverzifikáciu podľa členských štátov 

a regiónov v súvislosti s vyváženým 

rozvojom; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 14– odsek 2 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) záväzok implementujúceho 

partnera akceptovať rozhodnutia Komisie a 

investičného výboru, pokiaľ ide 

o používanie záruky EÚ v prospech 

navrhovanej operácie financovania alebo 

investičnej operácie, bez toho, aby bolo 

dotknuté rozhodovanie implementujúceho 

partnera v súvislosti s navrhovanou 

f) záväzok implementujúceho 

partnera akceptovať rozhodnutia 

investičného výboru, pokiaľ ide 

o používanie záruky EÚ v prospech 

navrhovanej operácie financovania alebo 

investičnej operácie, bez toho, aby bolo 

dotknuté rozhodovanie implementujúceho 

partnera v súvislosti s navrhovanou 
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operáciou bez záruky EÚ; operáciou bez záruky EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 5 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak sa dohoda o záruke uzavrie 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

štátov, môže sa v nej stanoviť, že 

zástupcovia dotknutých členských štátov 

alebo regiónov sa budú zúčastňovať na 

monitorovaní vykonávania dohody 

o záruke. 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Zriaďuje sa investičný výbor. Tento 

výbor: 

1. Zriaďuje sa nezávislý investičný 

výbor. Tento výbor: 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Experti musia mať bohaté relevantné 

trhové skúsenosti so štruktúrovaním 

a s financovaním projektov alebo 

financovaním MSP alebo veľkých 

spoločností. 

Experti musia mať bohaté relevantné 

trhové skúsenosti so štruktúrovaním 

a s financovaním projektov v oblasti 

regionálneho rozvoja a financovaním 

MSP alebo veľkých spoločností. 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Investičný výbor v príslušnom zložení 

musí mať rozsiahle znalosti o sektoroch 

spadajúcich do segmentov politiky 

uvedených v článku 7 ods. 1, ako aj o 

geografických trhoch v Únii a celkovo 

musí mať aj vyvážené zastúpenie žien a 

mužov. 

Investičný výbor v príslušnom zložení 

musí mať rozsiahle znalosti o sektoroch 

spadajúcich do segmentov politiky 

uvedených v článku 7 ods. 1, ako aj 

o geografických trhoch v Únii a celkovo 

musí mať aj vyvážené zastúpenie žien 

a mužov a vyvážené geografické 

zastúpenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Štyria členovia sú stálymi členmi 

investičného výboru vo všetkých štyroch 

zloženiach. Okrem toho v každom zo 

štyroch zložení musia byť dvaja experti so 

skúsenosťami s investíciami v sektoroch 

spadajúcich do daného segmentu politiky. 

Aspoň jeden zo stálych členov musí byť 

expertom na udržateľné investície. Členov 

investičného výboru priraďuje k jeho 

príslušnému zloženiu alebo zloženiam 

Komisia. Predsedu si investičný výbor 

zvolí z radov svojich stálych členov. 

Štyria členovia sú stálymi členmi 

investičného výboru vo všetkých štyroch 

zloženiach. Okrem toho v každom zo 

štyroch zložení musia byť dvaja experti so 

skúsenosťami s investíciami v sektoroch 

spadajúcich do daného segmentu politiky. 

Aspoň jeden zo stálych členov musí byť 

expertom na udržateľné investície. Členov 

investičného výboru priraďuje k jeho 

príslušnému zloženiu alebo zloženiam 

Komisia. Predsedu si investičný výbor 

zvolí z radov svojich stálych členov. Ak sú 

zapojení implementujúci partneri, mali by 

sa zúčastňovať v investičnom výbore. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia prijíma rokovací poriadok 

investičného výboru a riadi jeho 

sekretariát. 

Európska investičná banka prijíma 

rokovací poriadok investičného výboru 

a poskytuje mu sekretariát. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Keď sa členovia investičného výboru 

zúčastňujú na jeho činnostiach, svoje 

povinnosti musia vykonávať nestranne a vo 

výhradnom záujme Fondu InvestEU. 

Nesmú vyžadovať ani prijímať pokyny od 

implementujúcich partnerov, inštitúcií 

Únie, členských štátov ani od žiadneho 

verejnoprávneho alebo súkromnoprávneho 

subjektu. 

Keď sa členovia investičného výboru 

zúčastňujú na jeho činnostiach, svoje 

povinnosti musia vykonávať nestranne a vo 

výhradnom záujme Fondu InvestEU. 

Nesmú vyžadovať ani prijímať pokyny od 

implementujúcich partnerov, inštitúcií 

Únie, členských štátov, regiónov ani od 

žiadneho verejnoprávneho alebo 

súkromnoprávneho subjektu. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskú podporu pri identifikácii, 

príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, 

obstarávaní a implementácii investičných 

projektov alebo posilňuje schopnosť 

predkladateľov projektov a finančných 

sprostredkovateľov implementovať 

operácie financovania a investičné 

operácie. Podpora sa môže týkať 

ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu 

alebo prípadne financovania subjektu, 

ktorému sa poskytuje podpora. 

Poradenské centrum InvestEU je riadené 

Európskou investičnou bankou a stavia 

na odborných poznatkoch Komisie, 

skupiny EIB a iných inštitúcií, ako sú 

NPBI, a poskytuje poradenskú podporu pri 

identifikácii, príprave, vypracúvaní, 

štruktúrovaní, obstarávaní a implementácii 

investičných projektov alebo posilňuje 

schopnosť predkladateľov projektov 

a finančných sprostredkovateľov 

implementovať operácie financovania 

a investičné operácie. Podpora sa môže 

týkať ktorejkoľvek fázy životného cyklu 

projektu alebo prípadne financovania 

subjektu, ktorému sa poskytuje podpora. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Poradenské centrum InvestEU má 

miestne zastúpenie tam, kde je to potrebné. 

Zriaďuje sa najmä v tých členských 

6. Poradenské centrum InvestEU má 

miestne zastúpenie v každom členskom 

štáte a v regiónoch, ktoré pri vypracúvaní 
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štátoch alebo regiónoch, ktoré pri 

vypracúvaní projektov v rámci Fondu 

InvestEU čelia ťažkostiam. Poradenské 

centrum InvestEU pomáha pri prenose 

poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň 

s cieľom budovať regionálne a miestne 

kapacity a odborné znalosti na účely 

poskytovania podpory uvedenej v odseku 

1. 

projektov v rámci Fondu InvestEU čelia 

ťažkostiam. Poradenské centrum InvestEU 

pomáha pri prenose poznatkov na 

regionálnu a miestnu úroveň s cieľom 

budovať regionálne a miestne kapacity 

a odborné znalosti na účely poskytovania 

podpory uvedenej v odseku 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 6 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Poradenské centrum InvestEU je v 

kontakte s miestnymi, regionálnymi alebo 

národnými orgánmi riadiacimi európske 

štrukturálne a investičné fondy s cieľom 

usmerňovať predkladateľov projektov k 

takým projektom, ktoré by sa mohli 

podporovať z fondov v rámci zdieľaného 

riadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Implementujúci partneri priznávajú 

pôvod a zabezpečujú viditeľnosť 

finančných prostriedkov Únie (najmä pri 

propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že 

poskytujú ucelené, účinné a cielené 

informácie rôznym cieľovým skupinám 

vrátane médií a verejnosti. 

1. Implementujúci partneri priznávajú 

pôvod a zabezpečujú viditeľnosť 

finančných prostriedkov Únie (najmä pri 

propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že 

poskytujú ucelené, účinné a cielené 

informácie rôznym cieľovým skupinám 

vrátane médií a verejnosti v súlade s 

normami platnými pre programy EÚ. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 
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Článok 27 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia vykonáva v súvislosti 

s Programom InvestEU a jeho akciami 

a výsledkami informačné a komunikačné 

činnosti. Finančné zdroje pridelené na 

Program InvestEU zároveň prispievajú 

k inštitucionálnej komunikácii 

o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov uvedených v článku 3. 

2. Komisia vykonáva v súvislosti 

s Programom InvestEU a jeho akciami 

a výsledkami informačné a komunikačné 

kampane, vhodné komunikačné platformy 

a nástroje, a to aj prostredníctvom 

národných kontaktných miest programov 

Únie, s cieľom zvýšiť viditeľnosť podpory 

a zvýšiť informovanosť verejnosti. 

Finančné zdroje pridelené na Program 

InvestEU zároveň prispievajú 

k inštitucionálnej komunikácii 

o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov uvedených v článku 3. 
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