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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

 

Súvislosti  

Prostredníctvom programu InvestEU sa Komisia snaží zmobilizovať verejné a súkromné 

investície na riešenie súčasného deficitu investícií do oblastí, kam patrí udržateľná doprava a 

nové typy mobility, energia z obnoviteľných zdrojov a energetická efektívnosť, digitálna 

prepojenosť a technológie, výskum a inovácie, klíma, životné prostredie a zdroje, vzdelávanie 

a kvalifikácia a rozvoj MSP. Podporou projektov v týchto oblastiach má tento program 

prispieť k cieľom politiky EÚ v oblasti udržateľnosti, a najmä klímy, konkurencieschopnosti a 

inkluzívneho rastu. Z fondu InvestEU sa poskytne záruka EÚ vo výške 38 mld. EUR na 

podporu projektov prostredníctvom finančných a investičných operácií v rámci tohto 

programu. Záruka zodpovedá prostriedkom prideleným z rozpočtu EÚ vo výške 15,2 mld. 

EUR, resp. 40 %. Fond InvestEU pôsobí v štyroch politických segmentoch: udržateľná 

infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; MSP; a sociálne investície a kvalifikácia.  

Doprava je zahrnutá najmä do segmentu Udržateľná infraštruktúra, kam patrí infraštruktúra, 

mobilné zariadenia a zavádzanie inovačných technológií. Tento segment zahŕňa aj ďalšie 

oblasti, ako je energetika, digitálna prepojenosť, vesmír alebo životné prostredie. Investície 

môžu získať podporu v rámci tohto segmentu za predpokladu, že prispejú k dosiahnutiu 

cieľov EÚ v oblasti životného prostredia alebo sociálnej udržateľnosti. Na jeho podpore sa 

EÚ podieľa 11,5 miliardami EUR alebo celkovou zárukou vo výške 30 %, čo zodpovedá 

prostriedkom prideleným z rozpočtu EÚ vo výške 4,6 miliárd EUR. Keďže InvestEU sa 

konkrétne zameriava na podporu rozvoja infraštruktúry TEN-T, treba poznamenať, že 

programom InvestEU sa nahrádzajú aj finančné nástroje, ktoré boli v minulosti súčasťou 

Nástroja na prepájanie Európy (NPE).       

Program InvestEU sleduje a nahrádza súčasný fond EFSI, ktorý v rámci segmentu 

Infraštruktúra a inovácie podporuje projekty v oblasti dopravy s financovaním EFSI vo výške 

približne 8 miliárd EUR, z ktorého bolo investovaných celkovo približne 24 miliárd EUR, čo 

je do jari 2018 približne 13 % investícií s podporou v rámci tohto segmentu. Ďalšie projekty 

EFSI v oblasti dopravy uvedenú bilanciu ešte doplnia. Na druhej strane podiel investícií do 

dopravy pochádzajúcich z fondu EFSI zďaleka nedosahuje očakávania, keď si uvedomíme 

veľký presun rozpočtových prostriedkov z nástroja NPE do pôvodného fondu EFSI.   

Stanovisko spravodajcu 

Spravodajca vcelku víta navrhovaný InvestEU ako nástroj na podporu verejných a 

súkromných investícií v odvetví dopravy na dosiahnutie naliehavo potrebného pokroku v 

modernizácii dopravného systému EÚ. Investície by sa mali týkať tak infraštruktúry TEN-T 

vrátane alternatívnych palív a nabíjacích zariadení, ale aj inteligentných dopravných 

systémov, vrátane mobility ako takej, ako aj nových foriem mobility, vozidiel s nízkymi 

emisiami a kľúčových digitálnych technológií, ako je napríklad prepojená a automatizovaná 

doprava. Hoci je dôležité, aby projekty prispievali k plneniu cieľov politiky v oblasti klímy, 

InvestEU musí takisto zabezpečiť dostatočný priestor na riešenie dôležitých spoločenských 

cieľov v oblasti bezpečnosti dopravy, pracovných príležitostí a vzdelávania v oblasti dopravy 

alebo cestovného ruchu. Spravodajca preto na posilnenie návrhu predkladá pozmeňujúce 

návrhy, aby 
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- sa objasnili oblasti špecifické pre dopravu a oprávnené na podporu, ktoré sú uvedené v 

prílohe I a ku ktorým by mali patriť priority TEN-T v oblasti telematiky, inteligentná a 

udržateľná mobilita, údržba a modernizácia infraštruktúry, najmä cestnej infraštruktúry, 

digitálne technológie v doprave a adaptácia pracovných síl; 

- sa vyzdvihla potreba podporiť zavádzanie automatizovaných riešení v oblasti mobility;  

- sa venovala osobitná pozornosť náročným úlohám v investovaní do cezhraničných 

projektov; 

- sa zabezpečila geografická vyváženosť podporovaných projektov vo všetkých členských 

štátoch;   

- sa objasnilo, že projekty v oblasti cestovného ruchu by mali pomôcť premeniť toto 

odvetvie na udržateľné, inovatívne a digitálne; 

 zdôrazňuje, že program InvestEU by mal stavať na synergii medzi odvetviami dopravy, 

energetiky, digitálnych technológií a ďalšími odvetviami v rôznych segmentoch politiky; 

 udržať cieľ z hľadiska výšky príspevku na investície do politík v oblasti klímy na úrovni 

40 %, ktorá bola nedávno stanovená pre EFSI 2.0.  

Okrem toho sa spravodajca domnieva, že zdroje pre InvestEU by sa mali využívať tak, aby 

program mohol viesť k investíciám do reálnych projektov v oblasti dopravy aspoň na úrovni 

EFSI. Preto by sa aspoň 50 % podielu v segmente udržateľnej infraštruktúry malo využívať 

na dopravu.   

Na záver spravodajca poznamenáva, že návrh Komisie mení zavedenú štruktúru riadenia a 

správy z modelu EFSI, v ktorom zohrávala ústrednú úlohu EIB, a vytvára ďalšie vrstvy a do 

určitej miery vracia investičné rozhodnutia na útvary Komisie. InvestEU by sa mala zamerať 

aj na zabezpečenie skutočnej pridanej hodnoty, skôr na vytváranie ďalších investícií namiesto 

opakovania alebo jednoduchej náhrady projektov, ktoré sa mohli realizovať aj bez podpory z 

fondu. V nadchádzajúcich rokovaniach treba ešte preskúmať aspektov tak správy a riadenia, 

ako aj doplnkovosti.     

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 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 % 

(1) Objem investičných činností 

v oblasti infraštruktúry v Únii klesol 

z 2,2 % HDP EÚ v roku 2009 na 1,8 % 
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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. 

v roku 2016 a v porovnaní s objemom 

investícií v období pred globálnou 

finančnou krízou bol tak o 20 % nižší, čo 

má v niektorých prípadoch vážne 

následky. 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, rastúca nerovnosť 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. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 

rôznorodosť finančných nástrojov 

použitých vo viacročnom finančnom rámci 

v období 2014 – 2020 viedla k určitej 

duplicite. Ťažkosti spôsobila aj 

sprostredkovateľom a konečným 

prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym 

pravidlám v oblasti oprávnenosti 

a podávania správ. Absencia zlučiteľných 

pravidiel takisto zabránila možnosti 

kombinovať viaceré fondy Únie, hoci 

takáto možnosť by bola bývala prospešná 

na podporu projektov, ktoré potrebovali 

rôzne druhy financovania. V záujme 

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 

rôznorodosť finančných nástrojov 

použitých vo viacročnom finančnom rámci 

v období 2014 – 2020 viedla k určitej 

duplicite. Ťažkosti spôsobila aj 

sprostredkovateľom a konečným 

prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym 

pravidlám v oblasti oprávnenosti 

a podávania správ, a teda bola ďalšou 

prekážkou pre investície. Absencia 

zlučiteľných pravidiel takisto zabránila 

možnosti kombinovať viaceré fondy Únie, 

hoci takáto možnosť by bola bývala 

prospešná na podporu projektov, ktoré 
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efektívnejšie fungujúcej podpory 

v prospech konečných prijímateľov, ktorá 

sa dosiahne integráciou a zjednodušením 

ponúk financovania v rámci jedinej schémy 

rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 

zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady 

pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť 

jediný fond, Fond InvestEU. 

potrebovali rôzne druhy financovania. 

V záujme efektívnejšie fungujúcej podpory 

v prospech konečných prijímateľov, ktorá 

sa dosiahne integráciou a zjednodušením 

ponúk financovania v rámci jedinej schémy 

rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 

zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady 

pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť 

jediný fond, Fond InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
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 

uplatňovala ambiciózne stratégie na 

dobudovanie jednotného trhu a stimuláciu 

udržateľného rastu a tvorby pracovných 

miest, ako je únia kapitálových trhov, 

stratégia digitálneho jednotného trhu, balík 

opatrení v oblasti čistej energie pre 

všetkých Európanov, vytvorenie Nástroja 

na prepájanie Európy, Akčný plán Únie 

pre obehové hospodárstvo, stratégia pre 

nízkoemisnú mobilitu, stratégia v oblasti 

obrany a Stratégia 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. 

 

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 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 

k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, 

okrem iného aj v oblasti udržateľnej 

infraštruktúry, inovácie a digitalizácie, 
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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. 

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. 

 

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 s cieľom posilniť rast, 

investície a zamestnanosť, čo prispeje 

k lepším životným podmienkam, boju proti 

chudobe a spravodlivejšiemu rozdeleniu 

príjmov v Únii. Intervencia 

prostredníctvom Fondu InvestEU by mala 

vždy, keď je to potrebné, dopĺňať podporu 

Únie, ktorá sa poskytuje prostredníctvom 

grantov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Uznávajúc dôležitosť riešenia 

problémov spojených so zmenou klímy 

v súlade so záväzkami Únie 

(9) Uznávajúc dôležitosť riešenia 

problémov spojených so zmenou klímy 

v súlade so záväzkami Únie 
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implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

udržateľného rozvoja Program InvestEU 

prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, 

ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov 

z rozpočtu Únie na podporu cieľov 

v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie 

v rámci Programu InvestEU prispejú 

k plneniu cieľov v oblasti klímy vo výške 

30 % celkového finančného krytia tohto 

programu. Relevantné akcie sa identifikujú 

počas prípravy a implementácie Programu 

InvestEU a prehodnotia sa počas 

príslušných hodnotení a preskúmaní. 

implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

udržateľného rozvoja Program InvestEU 

prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, 

ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov 

z rozpočtu Únie na podporu cieľov 

v oblasti klímy. Očakáva sa, že opatrenia v 

rámci programu InvestEU primerane 

prispejú k plneniu cieľov v oblasti klímy. 

Relevantné akcie sa identifikujú počas 

prípravy a implementácie Programu 

InvestEU a prehodnotia sa počas 

príslušných hodnotení a preskúmaní. 

Odôvodnenie 

Podľa návrhu Komisie má byť na podporu cieľov v oblasti klímy pre segment udržateľnej 

infraštruktúry vyčlenených 100 % navrhovaných rozpočtových prostriedkov. To je 

neprimerané a môže to eliminovať naliehavo potrebný rámec projektov týkajúcich sa rozvoja 

digitálnej infraštruktúry a modernizácie dopravnej infraštruktúry, t. j. investícií, ktoré majú 

pozitívny vplyv na klímu, napr. prostredníctvom zvyšovania efektívnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Príspevok Fondu InvestEU 

k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 

bude sledovať prostredníctvom systému 

EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 

klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 

s implementujúcimi partnermi, pričom na 

určenie toho, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná, sa budú 

primeraným spôsobom uplatňovať kritériá 

stanovené v [nariadení o zriadení rámca 

pre uľahčenie udržateľných investícií14]. 

(10) Príspevok Fondu InvestEU k 

dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa bude 

sledovať prostredníctvom systému EÚ na 

sledovanie plnenia cieľov v oblasti klímy, 

ktorý vytvorí Komisia v spolupráci s 

implementujúcimi partnermi, pričom na 

určenie toho, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná, sa budú 

primeraným spôsobom uplatňovať kritériá 

stanovené v [nariadení o zriadení rámca 

pre uľahčenie udržateľných investícií14]. 

Fond InvestEU bude tiež prispievať k 

plneniu cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja (SDG) v rámci politík a iniciatív 

EÚ, pričom trvalo udržateľný rozvoj bude 

základnou zásadou. 
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_________________ _________________ 

14 COM(2018) 353. 14 COM(2018) 353. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

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 posúdenia 

ich európskej pridanej hodnoty, a to 

najmä ich 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. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

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 

(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 

vzhľadom na vytvorenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru vrátane 
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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 

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. 

cieľov v oblasti energetiky a klímy 

stanovených do roku 2030. Z Fondu 

InvestEU by sa preto mala poskytovať 

podpora na investície do hmatateľnej 

dopravnej infraštruktúry a energetickej 

infraštruktúry vrátane infraštruktúry 

v oblasti energetickej efektívnosti a energie 

z obnoviteľných zdrojov, 

environmentálnej, námornej a digitálnej 

infraštruktúry, ktoré podporujú napríklad 

rozvoj a zavádzanie inteligentných 

dopravných systémov (IDS). S cieľom 

dosiahnuť maximálny vplyv a pridanú 

hodnotu financovania z prostriedkov Únie 

je vhodné podporovať efektívny investičný 

proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

projektov a zaistiť maximálnu synergiu 

rôznych relevantných programov Únie v 

oblasti dopravy, energetiky a digitálnych 

služieb. 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  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Projekty v oblasti dopravnej 

infraštruktúry a mobility sa často 

stretávajú s ťažkosťami pri financovaní v 

dôsledku nižšej návratnosti, dlhodobého 

charakteru investícií a vyššej úrovne 

rizika a neistoty. S cieľom dosiahnuť 

odvetvovú vyváženosť projektov 

financovaných z programu InvestEU a 

riešiť problém suboptimálnych investícií 
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do dopravnej infraštruktúry v Únii by 

malo Poradenské centrum InvestEU spolu 

s Komisiou prijať osobitné opatrenia, 

ktoré by uľahčili spájanie podpory z 

Fondu InvestEU s grantmi alebo iným 

verejným financovaním, ktoré je k 

dispozícii z rozpočtu Únie alebo členských 

štátov tak, aby bolo jednoduchšie a menej 

byrokratické. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13b) Keďže bezpečnosť účastníkov 

cestnej premávky je obrovskou výzvou pri 

rozvoji odvetvia dopravy a prijaté 

opatrenia a investície pomáhajú len v 

obmedzenej miere znížiť počet ľudí, ktorí 

na cestách umierajú alebo utrpia vážne 

zranenia. Keďže Program InvestEU by 

mal pomôcť zvýšiť úsilie pri navrhovaní a 

uplatňovaní technológií, ktoré pomáhajú 

zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej 

infraštruktúry. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13c) Keďže skutočná multimodalita je 

príležitosťou na vytvorenie účinnej 

dopravnej siete šetrnej k životnému 

prostrediu, ktorá využíva maximálny 

potenciál všetkých dopravných 

prostriedkov a vytvára medzi nimi 

súčinnosť. Keďže Program InvestEU by 

sa mohol stať dôležitým nástrojom na 

podporu investícií do multimodálnych 

dopravných uzlov, ktoré – napriek svojmu 

významnému hospodárskemu potenciálu 
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a podnikateľskému zámeru – predstavujú 

významné riziko pre súkromných 

investorov. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13d) Keďže sa očakáva, že prepojená a 

automatizovaná mobilita zmení systémy 

dopravy na celom svete a EÚ by mala byť 

svetovým lídrom v zavádzaní bezpečných 

systémov pre automatizovanú mobilitu, 

čím sa zvýši bezpečnosť a udržateľnosť 

cestnej premávky, Program InvestEU by 

mal prispieť k posilňovaniu 

konkurencieschopnosti Únie v tejto 

oblasti podporou investícií do rozvoja a 

zavádzania riešení automatizovanej 

mobility pre vozidlá a infraštruktúru a s 

nimi súvisiacich digitálnych technológií. 

Odôvodnenie 

Prepojená a automatizovaná mobilita sa intenzívne rozvíja na celom svete. S cieľom 

zabezpečiť konkurencieschopnosť svojho priemyslu, musí byť EÚ svetovým lídrom v tejto 

oblasti, ako sa uvádza v oznámení Komisie o ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ 

pre mobilitu budúcnosti. Program InvestEU by mal preto podporovať inovácie a zavádzanie 

automatizovaných riešení mobility a relevantných digitálnych technológií v oblasti 

infraštruktúry, vozidiel, IKT, robotiky a umelej inteligencie. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) Keďže cestovný ruch je dôležitým 

odvetvím hospodárstva Únie, Program 

InvestEU by mal prispieť k posilneniu 

jeho dlhodobej konkurencieschopnosti 

podporou opatrení zameraných na 
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transformáciu smerom k udržateľnému, 

inovatívnemu a digitálnemu cestovnému 

ruchu. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Keďže digitalizácia sa týka 

cestovného ruchu, aj toto odvetvie by malo 

dostať cielenú podporu v rámci Fondu 

InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

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 

(16) Malé a stredné podniky (MSP) 

zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri 

prístupe k financiám však vzhľadom na 

vnímané vysoké riziko, nedostatočný 

kolaterál a chýbajúci kapitál 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 
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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. 

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. 

Pozmeňujúci návrh  17 

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 

(17) Ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente o sociálnom rozmere Európy16 

a v 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 do integrácie 

zraniteľných populácií do spoločnosti 

možno posilniť hospodárske príležitosti, 

najmä ak sú koordinované na úrovni Únie 

a zamerané na odvetvia, ktoré majú 

problém s nedostatkom pracovných síl, 

adaptáciou na nové technológie a 

možnosťami zamestnania pre ženy, ako je 

napríklad doprava. 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 
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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 

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. 

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, turizmu 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, 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 

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. Správa 

pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre 

investovanie do sociálnej infraštruktúry 

v Európe18 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. 

__________________ __________________ 

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  18 

Návrh nariadenia 
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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. Zložka 

v zodpovednosti EÚ by mala 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 

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. 

(19) Každý segment politiky by mali 

tvoriť dve zložky, t. j. zložka 

v zodpovednosti EÚ a zložka 

v zodpovednosti členských štátov. Zložka 

v zodpovednosti EÚ by mala primeraným 

spôsobom riešiť zlyhania trhu, najmä v 

prípade cezhraničných projektov, alebo 

suboptimálne investičné situácie týkajúce 

sa celej Únie; podporené akcie by mali 

mať jednoznačnú európsku pridanú 

hodnotu. Zložka v zodpovednosti 

členských štátov by mala členským štátom 

poskytnúť možnosť prispieť svojím dielom 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 

InvestEU, by mala nepriamo 

implementovať Komisia, ktorá by sa mala 

spoliehať na to, že dosah ku konečným 

prijímateľom zabezpečia implementujúci 

partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa 

(24) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 

InvestEU, by mala nepriamo 

implementovať Komisia, ktorá by sa mala 

spoliehať na to, že dosah ku konečným 

prijímateľom zabezpečia implementujúci 

partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa 
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umožňuje využiť záruku z Fondu 

InvestEU, by mala uzavrieť Komisia 

s každým implementujúcim partnerom 

s cieľom podporiť jeho operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá 

oprávnenosti. Fond InvestEU by mal mať 

osobitnú štruktúru správy, aby sa 

zabezpečilo primerané používanie záruky 

EÚ. 

umožňuje využiť záruku z Fondu 

InvestEU, by mala uzavrieť Komisia 

s každým implementujúcim partnerom 

s cieľom podporiť jeho operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá 

oprávnenosti. Fond InvestEU by mal mať 

osobitnú štruktúru správy, aby sa 

zabezpečilo primerané používanie záruky 

EÚ, avšak bez toho, aby vznikla prílišná 

administratívna záťaž. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

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, by sa záruka EÚ mala poskytnúť 

implementujúcim partnerom, ktorí 

jednotlivo alebo spolu s inými 

implementujúcimi partnermi dokážu 

pokryť aspoň dva 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. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Fond InvestEU by mal v náležitých 

prípadoch umožniť bezproblémové 

a efektívne kombinovanie grantov alebo 

(33) Fond InvestEU by mal v náležitých 

prípadoch umožniť bezproblémové 

a efektívne kombinovanie grantov alebo 
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finančných nástrojov alebo grantov aj 

finančných nástrojov financovaných 

z rozpočtu Únie alebo z Fondu na inováciu 

systému EÚ na obchodovanie s emisiami 

(ETS) so zárukou EÚ vždy, keď je to 

potrebné na čo najlepšie posilnenie 

investícií, s cieľom riešiť špecifické 

zlyhania trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie. 

finančných nástrojov alebo grantov aj 

finančných nástrojov financovaných 

z rozpočtu Únie alebo akéhokoľvek iného 

ad hoc fondu, napríklad z Fondu na 

inováciu systému EÚ na obchodovanie 

s emisiami (ETS) so zárukou vždy, keď je 

to potrebné na čo najlepšie posilnenie 

investícií s cieľom riešiť špecifické 

zlyhania trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

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 

viacerých oblastiach politiky. 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

malo podporovať vytvorenie rozsiahlej 

databázy investičných projektov v každom 

segmente politiky, čo umožní účinné 

vykonávanie geografickej diverzifikácie 

prispievajúce k cieľu Únie v oblasti 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a zníži regionálne rozdiely. 
Poradenské centrum by malo venovať 

osobitnú pozornosť menším projektom, 

cezhraničným projektom a projektom EÚ 

s pridanou hodnotou. 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 viacerých oblastiach politiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

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 

(36) Aby poradné služby mali široký a 

spravodlivý geografický dosah v celej Únii 

a aby sa úspešne mobilizovali miestne 
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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. 

poznatky o Fonde InvestEU, malo by sa 

v každom členskom štáte, najmä v 

oblastiach, ktoré dosahujú najhoršie 

výsledky, pokiaľ ide o zadávanie zákaziek, 

zabezpečiť miestne zastúpenie 

Poradenského centra InvestEU zamerané 

na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej 

a individualizovanej pomoci na mieste, 

pričom sa zohľadnia existujúce systémy 

podpory. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

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 

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. 

(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, najmä 

v rozvojových krajinách. 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 

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. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(47) Prostredníctvom Programu (47) Prostredníctvom Programu 
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InvestEU by sa mali riešiť zlyhania trhu 

a 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, 

InvestEU by sa mali riešiť nedostatky a 

zlyhania trhu a 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, 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 

InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka 

EÚ na operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré vykonávajú implementujúci 

partneri na podporu vnútorných politík 

Únie. 

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 

InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka 

EÚ na operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré vykonávajú implementujúci 

partneri na podporu vnútorných politík 

Únie a stanovujú sa podmienky 

upravujúce vzťahy s rôznymi partnermi v 

rámci pôsobnosti tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udržateľnosti hospodárstva Únie 

a jeho rastu; 

b) udržateľnosti hospodárstva Únie 

a jeho rastu vrátane cieľov v oblasti klímy; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) integrácie kapitálových trhov Únie 

a k posilneniu jednotného trhu vrátane 

riešení v oblasti fragmentácie kapitálových 

trhov Únie, diverzifikácie zdrojov 

financovania podnikov v Únii a podpory 

d) integrácie kapitálových trhov Únie 

a k posilneniu jednotného trhu vrátane 

riešení  v oblasti fragmentácie kapitálových 

trhov Únie, diverzifikácie zdrojov 

financovania podnikov v Únii, najmä MSP 
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udržateľných financií. a startupov, a podpory udržateľných 

financií. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

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

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) zároveň prispievajú k dosiahnutiu 

cieľov Únie v oblasti klímy a tiež 

prinášajú dlhodobé environmentálne a 

spoločenské výhody. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) posilniť prístup sociálnych 

podnikov k mikrofinanciám a financiám 

a ich dostupnosť, podporovať operácie 

financovania a investičné operácie 

súvisiace so sociálnymi investíciami 

a zručnosťami a rozvíjať a konsolidovať 

trhy so sociálnymi investíciami 

v oblastiach uvedených v článku 7 ods. 1 

písm. d). 

d) uľahčiť prístup sociálnych 

podnikov k mikrofinancovaniu 

a financovaniu, podporovať operácie 

financovania a investičné operácie 

súvisiace so sociálnymi investíciami 

a zručnosťami a rozvíjať a konsolidovať 

trhy so sociálnymi investíciami 

v sektoroch uvedených v článku 7 ods. 1 

písm. d). 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) zvýšiť blahobyt v EÚ znižovaním 

chudoby a uľahčovaním 

spravodlivejšieho rozdelenia príjmov; 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 
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Článok 3 – odsek 2 – písmeno d b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) podporovať investície do 

hmotného a nehmotného majetku s 

cieľom podporiť rast a súdržnosť, 

investície a zamestnanosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výška záruky EÚ na účely zložky 

v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 

ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v 

bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 

túto záruku dosahuje 40 %. 

Výška záruky EÚ na účely zložky 

v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 

ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v 

bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 

túto záruku dosahuje 40 %, čo je 

15 200 000 000 EUR 

(13 065 000 000 EUR v stálych cenách). 

Pozmeňujúci návrh  34 

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. 

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 

vnútroštátne alebo regionálne orgány 

členských štátov alokujú zodpovedajúce 

sumy podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia 

[VN] číslo]1a a [článku 75 ods. 1] 

nariadenia [o pláne SPP]číslo]1b. 

__________________ __________________ 

 1a doplní sa. 

 1b doplní sa. 

28   

29   
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Orientačné rozdelenie sumy 

uvedenej v odseku 1 prvom pododseku sa 

uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu. 

Komisia môže v prípade potreby sumy 

uvedené v prílohe I zmeniť, a to až do 

15 % pre každý cieľ. Komisia o akejkoľvek 

zmene musí informovať Európsky 

parlament a Radu. 

2. Orientačné rozdelenie sumy 

uvedenej v odseku 1 prvom pododseku sa 

uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu. 

Komisia môže v prípade potreby sumy 

uvedené v prílohe I zmeniť, a to až do 

15 % pre každý cieľ. Komisia o akejkoľvek 

zmene musí informovať Európsky 

parlament a Radu. 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Ak sa ukáže, že sú potrebné nové 

ustanovenia, odpočítajú sa od rezerv 

ročného rozpočtu EÚ alebo nástroja 

flexibility, ale za žiadnych okolností z 

rozpočtových riadkov alebo finančných 

prostriedkov, ktoré už boli pridelené. 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Suma uvedená v odseku 3 sa môže 

použiť aj na technickú a administratívnu 

pomoc určenú na implementáciu Programu 

InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, 

kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 

vrátane systémov informačných 

technológií na úrovni inštitúcií. 

4. Suma uvedená v odseku 3 sa môže 

použiť aj na technickú a administratívnu 

pomoc určenú na implementáciu Programu 

InvestEU, ako sú informačné, vzdelávacie, 

prípravné, monitorovacie, kontrolné, 

audítorské a hodnotiace činnosti vrátane 

systémov informačných technológií na 

úrovni inštitúcií. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 
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Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) pristupujúce krajiny, kandidátske 

krajiny a potenciálne kandidátske krajiny 

v súlade so všeobecnými zásadami 

a všeobecnými podmienkami ich účasti na 

programoch Únie stanovenými 

v príslušných rámcových dohodách 

a rozhodnutiach Rady pre pridruženie 

alebo v podobných dohodách a v súlade 

s osobitnými podmienkami stanovenými 

v dohodách medzi Úniou a týmito 

krajinami; 

b) pristupujúce a kandidátske krajiny 

v súlade so všeobecnými zásadami a 

všeobecnými podmienkami ich účasti na 

programoch Únie stanovenými v 

príslušných rámcových dohodách a 

rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo 

v podobných dohodách a v súlade 

s osobitnými podmienkami stanovenými v 

dohodách medzi Úniou a týmito krajinami; 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Fond InvestEU pôsobí 

v nasledujúcich štyroch segmentoch 

politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie v rámci 

svojho špecifického rozsahu pôsobnosti: 

1. Fond InvestEU pôsobí 

v nasledujúcich štyroch segmentoch 

politiky, ktoré riešia nedostatky alebo 

zlyhania trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie v rámci svojho 

špecifického rozsahu pôsobnosti, a to aj v 

najvzdialenejších regiónoch. 

Pozmeňujúci návrh  40 

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 

a) segment politiky týkajúci sa 

udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa 

udržateľné investície do oblastí dopravy, 

vrátane multimodálnej dopravy, turizmu, 

energetiky so zameraním na obnoviteľné 

zdroje energie a energetickú efektívnosť, 

do digitálnej pripojiteľnosti, dodávok 

a spracovania surovín, vesmíru, oceánov 

a vnútrozemských vôd, odpadov, prírody 

a inej environmentálnej infraštruktúry, 
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environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti alebo v obidvoch týchto 

oblastiach alebo ktoré spĺňajú normy Únie 

v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti; 

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; 

Pozmeňujúci návrh  41 

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 sociálnych investícií: 

zahŕňa mikrofinancie, financovanie 

sociálnych podnikov a sociálne 

hospodárstvo; spravodlivý prechod pre 

pracovníkov, zručnosti, vzdelávanie, 

odbornú prípravu a súvisiace služby; 

sociálnu infraštruktúru; zdravotnú a 

dlhodobú starostlivosť s osobitným 

zameraním na chudobnejších členov 

spoločnosti; a integráciu 

najzraniteľnejších osôb vrátane štátnych 

príslušníkov tretích krajín s oprávneným 

pobytom v jednom z členských štátov EÚ. 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 

 

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 

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 
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usmernení vypracovanými Komisiou. 

Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté 

projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah 

vymedzený v usmerneniach. 

usmernení vypracovanými Komisiou vo 

forme delegovaných aktov a s ohľadom 

na kritériá stanovené [nariadením o 

vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií COM(2018) 353]. 

Z požiadaviek na preverovanie môžu byť v 

prípade potreby vyňaté projekty, ktoré 

nedosahujú určitý rozsah vymedzený 

v usmerneniach. 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 

odolnosť proti prípadným nepriaznivým 

vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 

posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy 

a posúdenia rizík vrátane príslušných 

adaptačných opatrení, a pokiaľ ide 

o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie 

skleníkových plynov a pozitívne účinky 

opatrení v oblasti zmierňovania zmeny 

klímy do analýzy nákladov a prínosov; 

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 

odolnosť proti prípadným nepriaznivým 

vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 

posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy 

a posúdenia rizík vrátane príslušných 

adaptačných opatrení, a pokiaľ ide 

o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie 

skleníkových plynov a pozitívne účinky 

opatrení v oblasti zmierňovania zmeny 

klímy do analýzy nákladov a prínosov a 

zabezpečiť súlad s environmentálnymi 

cieľmi a normami EÚ; 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) odhadnúť pozitívne účinky na 

dosahovanie cieľov EÚ v oblasti klímy a 

energetiky stanovených v stratégiách EÚ v 

oblasti klímy a energetickej efektívnosti; 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Implementujúci partneri na základe 

usmernení Komisie poskytujú informácie 

potrebné na to, aby bolo možné sledovať 

investície, ktoré prispievajú k plneniu 

cieľov Únie v oblasti klímy a životného 

prostredia. 

4. Implementujúci partneri na základe 

usmernení Komisie poskytujú informácie 

potrebné na to, aby bolo možné sledovať 

investície, ktoré prispievajú k plneniu 

cieľov Únie v oblasti klímy a životného 

prostredia, a posudzujú súlad operácií s 

nariadením o vytvorení rámca na 

uľahčenie udržateľných investícií 

(COM(2018) 353); 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Implementujúci partneri musia 

zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií 

v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 

udržateľnej infraštruktúry prispievalo 

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 

a životného prostredia. 

5. Implementujúci partneri musia 

zabezpečiť, aby aspoň 40% investícií na 

podporu operácií v segmente politiky 

udržateľnej infraštruktúry prispievalo 

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 

a životného prostredia s cieľom plniť 

záväzky podľa Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy COP21. 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia sa spolu s 

implementujúcimi partnermi usiluje o to, 

aby časť rozpočtovej záruky použitej pre 

segment politiky týkajúci sa udržateľnej 

infraštruktúry bola rozdelená s cieľom 

dosiahnuť rovnováhu medzi opatreniami 

v rôznych oblastiach. 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b. V oblasti dopravy aspoň 10 % 

investícií v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry 

prispeje k splneniu cieľa EÚ odstrániť 

smrteľné dopravné nehody a vážne 

zranenia do roku 2050 a renovovať 

železničné a cestné mosty a tunely v 

záujme ich bezpečnosti. 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod iii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

iii) nové alebo komplexné zlyhania 

trhu alebo suboptimálne investičné situácie 

s cieľom vyvíjať nové finančné riešenia 

a trhové štruktúry; 

iii) nové alebo komplexné zlyhania 

trhu, nadnárodné cezhraničné projekty 

alebo suboptimálne investičné situácie 

s cieľom vyvinúť nové finančné riešenia 

a trhové štruktúry; 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – bod iii a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iiia) intenzívnejšia spolupráca na 

formulovaní, príprave a uskutočňovaní 

cezhraničných projektov v oblasti 

dopravy. 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zložka v zodpovednosti členských 

štátov rieši špecifické zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie v jednom 

alebo vo viacerých členských štátoch 

v záujme plnenia cieľov prispievajúcich 

b) zložka v zodpovednosti členských 

štátov rieši špecifické zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie v jednom 

alebo vo viacerých členských štátoch 

v záujme plnenia cieľov prispievajúcich 
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fondov v rámci zdieľaného riadenia. fondov v rámci zdieľaného riadenia. 

Dohoda o príspevku môže byť uzavretá aj 

medzi regionálnym orgánom členského 

štátu a Komisiou. V takejto dohode sa 

stanovujú investičné činnosti na území 

prispievajúceho regiónu a dohoda 

podlieha rovnakým podmienkam, ako sú 

stanovené v článku 9 nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 

o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 

štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia 

Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 

dohoda alebo plán SPP, alebo súbežne 

s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa 

mení program alebo plán SPP. 

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 

o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 

troch mesiacov od prijatia rozhodnutia 

Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 

dohoda alebo plán SPP, alebo súbežne 

s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa 

mení program alebo plán SPP. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

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 

alebo zámorských krajinách alebo 

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 a 

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 

alebo zámorských krajinách alebo 

územiach existuje partner alebo nie; 
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územiach existuje partner alebo nie; 

Pozmeňujúci návrh  54 

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 musia prejaviť 

záujem a môžu pokrývať operácie 

financovania a investičné operácie aspoň 

v dvoch členských štátoch. Implementujúci 

partneri môžu operácie financovania 

a investičné operácie pokrývať aspoň 

v dvoch členských štátoch vytvorením 

skupiny. Túto podmienku možno splniť 

tým, že sa pokryjú finančné a investičné 

operácie v jednom regióne členského 

štátu. 

Pozmeňujúci návrh  55 

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). 

V prípade zložky v zodpovednosti 

členských štátov môže príslušný orgán 

členského štátu alebo dotknutého regiónu 
za implementujúcich partnerov navrhnúť 

jednu alebo viaceré oprávnené protistrany 

spomedzi tých, ktorí prejavili záujem 

podľa článku 9 ods. 3 písm. c). 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Keď dotknutý členský štát 

implementujúceho partnera nenavrhne, 

Komisia ho v súlade s druhým 

pododsekom tohto odseku vyberie 

spomedzi tých implementujúcich 

Keď dotknutý členský štát alebo región 

implementujúceho partnera nenavrhne, 

Komisia ho v súlade s druhým 

pododsekom tohto odseku vyberie 

spomedzi tých implementujúcich 
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partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie 

financovania a investičné operácie 

v dotknutých geografických oblastiach. 

partnerov, ktorí dokážu pokryť operácie 

financovania a investičné operácie 

v dotknutých geografických oblastiach. 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dosahovalo geografickú 

diverzifikáciu; 

d) dosahovalo vyváženú geografickú 

diverzifikáciu medzi členskými štátmi; 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Odmeňovanie v prípade 

podstupovania rizík sa rozdeľuje medzi 

Úniu a implementujúceho partnera 

primerane podľa toho, do akej miery 

podstupujú riziká v súvislosti s portfóliom 

operácií financovania a investičných 

operácií alebo v náležitých prípadoch 

individuálnych operácií. Implementujúci 

partner má na vlastné riziko primeranú 

expozíciu voči operáciám financovania 

a investičným operáciám, na ktoré sa 

poskytuje záruka EÚ, okrem výnimočného 

prípadu, keď ciele politiky, ktoré sa majú 

splniť prostredníctvom implementovaného 

finančného produktu, sú takej povahy, že 

implementujúci partner nie je odôvodnene 

schopný prispieť k znášaniu súvisiaceho 

rizika. 

1. Odmeňovanie v prípade 

podstupovania rizík sa rozdeľuje medzi 

Úniu a implementujúceho partnera 

primerane podľa toho, do akej miery 

podstupujú riziká v súvislosti s portfóliom 

operácií financovania a investičných 

operácií alebo v náležitých prípadoch 

individuálnych operácií. Implementujúci 

partner má na vlastné riziko vyváženú 

expozíciu voči operáciám financovania 

a investičným operáciám, na ktoré sa 

poskytuje záruka EÚ, a teda záruke za 

prvotné straty, okrem prípadu, keď sú ciele 

politiky, ktoré sa majú splniť 

prostredníctvom implementovaného 

finančného produktu, takej povahy, že 

implementujúci partner nie je odôvodnene 

schopný prispieť k znášaniu súvisiaceho 

rizika. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 5 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Zápisnice zo zasadnutí poradného 

výboru sú verejne dostupné na osobitnej 

webovej stránke. 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskú podporu projektom na 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 

úrovni vrátane najvzdialenejších regiónov 

s cieľom zabezpečiť, aby sociálne a 

environmentálne aspekty boli 

zohľadňované v priebehu celého 

projektového cyklu. Táto podpora zahŕňa 

asistenciu pri vývoji projektu a budovaní 

kapacít. 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) vykonáva komunikačné činnosti 

na zvýšenie informovanosti o podpore k 

dispozícii pre predkladateľov projektov 

a finančných a iných sprostredkovateľov, 

ktorú poskytuje poradenské centrum, 

a všeobecnejšie o dostupných možnostiach 

v rámci Programu InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Portál InvestEU vytvára Komisia. 

Tento portál musí mať podobu ľahko 

1. Portál InvestEU vytvára Komisia. 

Portál je používateľsky ústretovou 
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dostupnej a používateľsky ústretovej 

databázy projektov, ktorá poskytuje 

relevantné informácie o každom projekte. 

databázou projektov prístupnou vo 

všetkých úradných jazykoch EÚ, ktorá 

poskytuje relevantné informácie o každom 

projekte. 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia vymedzí metodiku na 

stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov 

pre presné vyhodnocovanie pokroku pri 

dosahovaní cieľov stanovených v článku 

3. Na základe tejto metodiky Komisia 

doplní prílohu III najneskôr do 1. januára 

2021. 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie a výsledkov 

zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento 

účel sa implementujúcim partnerom 

a prípadne iným príjemcom finančných 

prostriedkov Únie ukladajú primerané 

požiadavky na podávanie správ. 

3. Systém podávania správ o 

výkonnosti zabezpečuje, aby údaje na 

monitorovanie implementácie a výsledkov 

boli vhodné na hĺbkovú analýzu 

dosiahnutého pokroku a ťažkostí, ktoré sa 

vyskytli, a aby sa tieto údaje zbierali 

efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa 

implementujúcim partnerom a prípadne 

iným príjemcom finančných prostriedkov 

Únie ukladajú primerané požiadavky na 

podávanie správ. Systém podávania správ 

má poskytnúť jasne zmapované segmenty 

politiky v oblastiach oprávnených na 

financovanie a investičné operácie, ako je 

stanovené v prílohe II. 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 

aby sa mohli využiť v rozhodovacom 

procese. 

1. Hodnotenia sa vykonávajú včas, 

aby sa mohli využiť v rozhodovacom 

procese. V týchto hodnoteniach sa 

stanovia aj kvalitatívne ukazovatele pre 

vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní 

cieľov stanovených v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Záruka EÚ, platby a vrátené platby 

v rámci nej, ako aj operácie v rámci 

Programu InvestEU kontroluje Dvor 

audítorov. Osemnásť mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 

vydá Dvor audítorov osobitnú správu. 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V súlade s článkom 4 tohto nariadenia 

môže byť toto rozdelenie počas 

rozpočtového roka upravené v súlade s 

vývojom rôznych cieľov uvedených v 

článku 3 ods. 2 tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) rozširovania výroby, dodávok alebo 

používania čistej energie a energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

a) rozširovania výroby a podpory 

rýchleho zavádzania, dodávok alebo 

používania čistej energie a energie 
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z obnoviteľných zdrojov; 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno d 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) výroby a dodávok syntetických 

palív z obnoviteľných a uhlíkovo 

neutrálnych zdrojov; alternatívnych palív; 

d) výroby a dodávok syntetických 

palív z obnoviteľných a uhlíkovo 

neutrálnych zdrojov; alternatívnych palív 

pre všetky druhy dopravy; 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Rozvoj udržateľnej dopravnej 

infraštruktúry, zariadení a inovačných 

technológií v súlade s prioritami Únie v 

oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v 

rámci Parížskej dohody, najmä 

prostredníctvom: 

2. Rozvoj udržateľnej a bezpečnej 

dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, 

ako aj zariadení a inovačných technológií 

v súlade s prioritami Únie v oblasti 

dopravy a so záväzkami prijatými v rámci 

Parížskej dohody, najmä prostredníctvom: 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) projektov podporujúcich rozvoj 

TEN-T infraštruktúry vrátane jej 

mestských uzlov, námorných a 

vnútrozemských prístavov, 

multimodálnych terminálov a ich 

prepojenia na hlavné siete; 

a) projektov na podporu rozvoja 

infraštruktúry TEN-T vrátane mestských 

uzlov, námorných a vnútrozemských 

prístavov, multimodálnych terminálov a 

ich prepojenia na hlavné siete, ako aj 

telematických aplikácií stanovených v 

nariadení EÚ (č.) 1315/2013; 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) projektov v oblasti infraštruktúry 

TEN-T, ktoré umožňujú využívanie aspoň 

dvoch rôznych druhov dopravy, najmä 

terminálov multimodálnej nákladnej 

prepravy a uzlov osobnej dopravy; 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) projektov inteligentnej a 

udržateľnej mestskej mobility (so 

zameraním na nízkoemisné mestské druhy 

dopravy, dostupnosť, znečistenie ovzdušia 

a hluk, spotrebu energie a nehody); 

b) projektov inteligentnej a 

udržateľnej mestskej mobility vrátane 

vnútrozemskej vodnej cesty a leteckej 

dopravy (so zameraním na nízkoemisné 

mestské druhy dopravy, nediskriminačnú 

dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, 

spotrebu energie a vyššiu bezpečnosť, a to 

aj pre cyklistov a chodcov); 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podpory obnovy a dodatočného 

vybavenia dopravných mobilných 

zariadení s cieľom zaviesť nízkoemisné 

riešenia pre mobilitu; 

c) podpory obnovy a dodatočného 

vybavenia dopravných mobilných 

zariadení s cieľom zaviesť riešenia 

nízkoemisnej mobility vrátane využívania 

alternatívnych palív a syntetických palív z 

obnoviteľných/uhlíkovo neutrálnych 

zdrojov vo vozidlách všetkých druhov 

dopravy; 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) železničnej infraštruktúry, iných d) železničnej infraštruktúry, iných 
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železničných projektov a námorných 

prístavov; 

železničných projektov, infraštruktúry 

vnútrozemských vodných ciest 
a námorných prístavov a morských 

diaľnic; 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) infraštruktúry pre alternatívne 

palivá vrátane infraštruktúry pre elektrické 

nabíjanie. 

e) infraštruktúry pre alternatívne 

palivá pre všetky druhy dopravy vrátane 

infraštruktúry pre elektrické nabíjanie. 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) projektov inteligentnej a 

udržateľnej mobility so zameraním na 

 – bezpečnosť cestnej premávky (vrátane 

zvýšenia bezpečnosti vodičov a cestujúcich 

a zníženia počtu smrteľných nehôd a 

osôb, ktoré utrpeli vážne zranenia), 

 – dostupnosť (aj vo vidieckych 

oblastiach), 

 – znižovanie emisií, 

 – rozvoj a zavádzanie nových dopravných 

technológií a služieb, najmä zo strany 

malých a stredných podnikov a vo vzťahu 

k prepojeným a autonómnym druhom 

dopravy a systému integrovaných 

cestovných lístkov; 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 eb) projektov na zachovanie alebo 
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modernizáciu existujúcej dopravnej 

infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci 

TEN-T, ak je to potrebné na 

modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie 

bezpečnosti cestnej premávky, rozvoj 

služieb IDS alebo zaistenie celistvosti 

infraštruktúry a štandardov, najmä 

bezpečných parkovísk a zariadení, 

alternatívnych čerpacích staníc a 

elektrických nabíjacích systémov; 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ec) cestnej infraštruktúry pre dopravu 

v krajinách čerpajúcich finančné 

prostriedky z Kohézneho fondu, menej 

rozvinutých regiónoch alebo v 

cezhraničných projektoch v oblasti 

dopravy; 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) ochrany súkromia a osobných 

údajov; 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) iných pokročilých digitálnych 

technológií a služieb prispievajúcich 

k digitalizácii výrobného odvetvia Únie. 

f) iných pokročilých digitálnych 

technológií a služieb prispievajúcich k 

digitalizácii priemyslu Únie a integrácii 

digitálnych technológií, služieb a 
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zručností do odvetvia dopravy v Únii. 

Odôvodnenie 

Digitalizáciou sa rýchlo mení náš dopravný systém, od vozidiel cez mobilné služby až po 

multimodálnu logistiku, navigáciu a ďalšie. InvestEU by mal konkrétne podporovať 

zavádzanie inovačných technológií do dopravy ako kľúčového odvetvia hospodárstva EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Cestovný ruch. 9. Odvetvie cestovného ruchu. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) vzdelávania, odbornej prípravy 

a súvisiacich služieb; 

c) vzdelávania, odbornej prípravy a 

súvisiacich služieb zameraných najmä na 

príležitosti v doprave a iných odvetviach, 

ktoré čelia nedostatku pracovných síl, a 

na adaptáciu na nové technológie; 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 3 – bod 3.3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3.3 a Investície na podporu vyššej 

bezpečnosti vodičov a cestujúcich vo 

všetkých druhoch dopravy, najmä v 

cestnej doprave 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 
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Príloha III – bod 4 – bod 4.4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4.4 Doprava: Zmobilizované investície 

do TEN-T, z ktorých: do základnej siete 

TEN-T 

4.4 Doprava: Zmobilizované investície 

do TEN-T, z ktorých: 

 – do základnej siete a súhrnnej siete v 

častiach komponentov vymedzených v 

prílohe k [nariadenie č. XXX, vložte odkaz 

na nový NPE], ktorým sa zriaďuje 

Nástroj na prepojenie Európy;  

 – do multimodálnej infraštruktúry; 

 – do inovatívnych riešení, ktoré 

prispievajú k vyváženej kombinácii 

druhov dopravy, a to aj v prípade 

vnútrozemskej vodnej cesty a leteckej 

dopravy; 

 – do niekoľkých vytvorených bodov 

infraštruktúry pre alternatívne palivá 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 7 – bod 7.2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7.2 a Podpora vysokokvalifikovanej 

pracovnej sily: Počet zamestnancov 

podporených s cieľom udržať 

vysokokvalifikovanú pracovnú silu v 

oblasti výroby a služieb a prispôsobiť ju 

digitalizácii 

 

 

 

 



 

AD\1169267SK.docx 41/42 PE625.320v03-00 

 SK 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Zriadenie Programu InvestEU 

Referenčné čísla COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD) 

Gestorské výbory 

       dátum oznámenia na schôdzi 

BUDG 

14.6.2018 

ECON 

14.6.2018 
  

Výbor požiadaný o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

TRAN 

14.6.2018 

Pridružené výbory – dátum oznámenia 

na schôdzi 

5.7.2018 

Spravodajca výboru požiadaného o 

stanovisko 

       dátum vymenovania 

Wim van de Camp 

3.7.2018 

Článok 55 – Postup spoločných výborov 

       dátum oznámenia na schôdzi 

        

5.7.2018 

Dátum prijatia 15.11.2018    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

29 

13 

5 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 

Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, 

Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, 

Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis 

Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, 

Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud 

Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, 

Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van 

de Camp, Kosma Złotowski 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, 

Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders 

Sellström, Henna Virkkunen 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru 

Stolojan, Richard Sulík 

 
 



 

PE625.320v03-00 42/42 AD\1169267SK.docx 

SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO 

29 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski 

ENF Georg Mayer 

GUE/NGL Tania González Peñas, Jiří Maštálka 

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, 

Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, 

Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, 

Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp 

S&D Isabella De Monte, Maria Grapini 

 

13 - 

ECR Peter Lundgren 

EFDD Daniela Aiuto, Jill Seymour 

ENF Marie-Christine Arnautu 

S&D Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi 

VERTS/ALE Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor 

 

5 0 

S&D Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Claudia Țapardel 

 

Vysvetlenie použitých znakov: 

+ : za 

- : proti 

0 : zdržali sa hlasovania 

 

 

 


