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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti

Komise hodlá pomocí Programu InvestEU uvolnit veřejné a soukromé investice s cílem řešit 
stávající investiční mezery a naplnit průřezové cíle spočívající ve zjednodušení, flexibilitě, 
součinnosti a soudržnosti napříč příslušnými politikami EU. 

Aby lépe reagovala na hospodářskou krizi způsobenou pendemií COVID-19, stáhla Komise 
svůj dřívější návrh z května 2018 a předložila návrh nový. Pandemie má významný dopad na 
hospodářství Unie, což vede k ještě vyšším investičním potřebám v prostředí, které se 
vyznačuje zvýšeným rizikem. Program InvestEU, jehož projekty snižování rizik jsou zaměřeny 
především na přilákání soukromých financí, tudíž hraje důležitou úlohu pro hospodářské 
oživení Unie a zajišťování odolnosti celého hospodářství. 

Tento nový návrh z velké části odráží částečnou dohodu, které již bylo dosaženo mezi 
Evropským parlamentem a Radou v dubnu 2019. Hlavní nové prvky zahrnují zvýšení původně 
navrhovaného finančního krytí a rozšíření oblasti působnosti návrhu. Jak navrhuje Komise, 
fond InvestEU poskytuje záruku EU ve výši 75,1 miliard EUR na podporu projektů 
prostřednictvím finančních a investičních operací v rámci programu. Na základě míry tvorby 
rezerv ve výši 45 % činí rezervy 33,800 milionů EUR. Oblast působnosti je rozšířena o další 
oblast politiky, což umožňuje, aby obnovený Program InvestEU fungoval prostřednictvím pěti 
oblastí: udržitelná infrastruktura; výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky; 
sociální investice a dovednosti a strategické evropské investice. Pátá oblast politiky, jíž jsou 
strategické evropské investice, byla doplněna, aby bylo možné vyhovět budoucím potřebám 
evropského hospodářství a zajistit nebo zachovat strategickou autonomii v klíčových odvětvích. 

Doprava je zahrnuta zejména do „oblasti udržitelné infrastruktury“ a do „oblasti strategických 
evropských investic“, které se týkají infrastruktury, mobilních aktiv a zavádění inovativních 
technologií. Jak navrhuje Komise, „oblast udržitelné infrastruktury“, která se zabývá i oblastmi, 
jako je energetika, digitální konektivita, vesmír nebo životní prostředí, bude podpořena částkou 
20 miliard EUR z celkové záruky EU. „Oblast strategických evropských investic“ je podpořena 
podílem z celkové záruky EU ve výši 31,2 miliardy EUR. Vztahuje se rovněž na cestovní ruch, 
který by mohl být zahrnut do všech pěti oblastí, a to v závislosti na konkrétních potřebách. 

Postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh, aby Program Invest EU sloužil jako nástroj na podporu veřejných 
a soukromých investic v odvětví dopravy a cestovního ruchu a přispěl k oživení tohoto odvětví, 
dlouhodobé konkurenceschopnosti a odolnosti s ohledem na zdravotní a hospodářskou krizi 
způsobenou onemocněním COVID-19. Obě odvětví, doprava i cestovní ruch, jsou pandemií 
vážně a nepřiměřeně zasažena. Ekonomická činnost v EU i mimo ni výrazně klesla, což vedlo 
ke značnému poklesu úrovně výroby, a v důsledku toho i k poklesu přepravy zboží. Kromě 
nákladní dopravy se značně snížila i přeprava cestujících. 

Vypuknutí pandemie ukázalo propojení globálních dodavatelských řetězců, a to i v odvětví 
dopravy, a odhalilo skutečnost, že strategická odvětví jsou ve strategických hodnotových 
řetězcích závislá na dovozu ze třetích zemí. Tyto strategické slabiny je třeba řešit, aby se 
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zlepšila výkonnost tohoto odvětví a jeho strategická autonomie, a je třeba přispět k tomu, aby 
Unie lépe reagovala na mimořádné události a aby se zvýšila její ekonomická odolnost. 

Na podporu obnovy tohoto odvětví a posílení jeho udržitelného růstu, dlouhodobé 
konkurenceschopnosti, strategické autonomie a odolnosti jsou třeba značné investice do 
kritické dopravní infrastruktury Unie, a to jak v oblasti fyzické, tak v oblasti digitální 
infrastruktury, zejména pokud jde o propojení, městskou mobilitu, intermodalitu, alternativní 
palivovou infrastrukturu pro všechny druhy dopravy, technologie pro udržitelnou, inteligentní 
a automatizovanou mobilitu a logistiku ve všech druzích dopravy, rozvoj jednotného 
evropského dopravního prostoru, jakož i vytváření synergií mezi dopravou, energetikou, 
digitálními a jinými odvětvími napříč různými oblastmi politiky. Program InvestEU nesmí 
posílit pouze udržitelnost a digitalizaci odvětví dopravy, ale musí umožňovat rovněž dostatečný 
prostor pro řešení důležitých cílů, jako je bezpečnost dopravy, pracovní příležitosti 
a dlouhodobý regionální rozvoj. Zpravodaj v souladu s cíli dohodnutými ve výchozí částečné 
dohodě je zastáncem toho, aby prováděcí partneři usilovali o to, aby alespoň 55% investic 
v rámci oblasti politiky pro udržitelnou infrastrukturu přispívalo k plnění cílů Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí.   

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 
jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. S vypuknutím 
pandemie se projevila propojenost 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 

(1) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
ekonomiku výrazný otřes. V důsledku 
nezbytných opatření zavedených proti 
šíření této nemoci došlo v EU k výraznému 
poklesu ekonomické aktivity. Pro rok 2020 
se očekává propad HDP EU přibližně ve 
výši 7,5 %, mnohem hlubší než během 
finanční krize v roce 2009. V některých 
odvětvích, zejména v odvětví dopravy a 
cestovního ruchu, byl pokles 
několikanásobně vyšší. S vypuknutím 
pandemie se projevil význam propojenosti 
globálních dodavatelských řetězců a 
odhalily se některé slabiny, jako je příliš 
velká závislost strategických odvětví na 
nediverzifikovaných externích zdrojích 
dodávek. Tyto slabiny je třeba řešit, aby se 
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hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly. Předpokládá se, že došlo k 
výraznému snížení investiční aktivity. 
Ačkoli před pandemií Unie zaznamenala 
zlepšování poměru investic k HDP, byl 
stále pod úrovní očekávanou během 
silného hospodářského oživení a 
dostatečně nekompenzoval několikaleté 
období nízké investiční aktivity po krizi z 
roku 2009. Ještě důležitější je, že stávající 
a předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie a na 
podporu rychlého, inkluzivního a zdravého 
hospodářského oživení je proto nezbytná 
podpora, která umožní řešit selhání trhu a 
nepříznivé investiční situace a překlenout 
investiční mezeru v cílových odvětvích.

zlepšila reakce Unie na mimořádné 
události i odolnost celého hospodářství při 
současném zachování její otevřenosti vůči 
hospodářské soutěži a obchodu v souladu s 
jejími pravidly, včetně svobody podnikání 
a volného pohybu osob a zboží. 
Předpokládá se, že došlo k výraznému 
snížení investiční aktivity. Ačkoli před 
pandemií Unie zaznamenala zlepšování 
poměru investic k HDP, byl stále pod 
úrovní očekávanou během silného 
hospodářského oživení a dostatečně 
nekompenzoval několikaleté období nízké 
investiční aktivity po krizi z roku 2009. 
Ještě důležitější je, že stávající a 
předpovídaná úroveň investic nepokrývá 
unijní potřeby strukturálních investic, které 
by umožnily znovu nastartovat a udržet 
dlouhodobý růst s ohledem na 
technologické změny a globální 
konkurenceschopnost, včetně investic do 
inovací, dovedností, infrastruktury a 
malých a středních podniků, a na potřebu 
řešit klíčové společenské výzvy, jako je 
udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. V 
zájmu dosažení cílů politiky Unie, zejména 
cílů stanovených v rámci Zelené dohody, a 
na podporu rychlého, inkluzivního a 
zdravého hospodářského oživení by proto 
mělo být prvořadým cílem podpořit 
projekty, které by jinak bylo obtížné 
financovat a které evropským občanům 
poskytují dlouhodobé environmentální a 
společenské přínosy, jako jsou vysoce 
kvalitní dlouhodobá pracovní místa a 
veřejná infrastruktura, jakož i udržitelná 
řešení krize COVID-19. Kromě toho je 
nezbytná podpora, která umožní řešit 
selhání trhu a nepříznivé investiční situace 
a překlenout investiční mezeru v cílových 
odvětvích. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Z hodnocení vyplynulo, že 
rozmanitost finančních nástrojů 
poskytnutých ve víceletém finančním 
rámci 2014–2020 vedla k jisté míře 
vzájemného překrývání jejich působnosti. 
Tato rozmanitost také způsobila, že situace 
byla pro zprostředkovatele a konečné 
příjemce, kteří naráželi na různá pravidla 
způsobilosti a podávání zpráv, složitá. 
Absence vzájemně slučitelných pravidel 
také představovala překážku pro 
kombinování několika unijních fondů, 
přestože by takové kombinace byly 
prospěšné pro podporu projektů, které 
potřebovaly různé typy financování. Proto 
by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 
který vychází ze zkušeností s Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI) 
zřízeným v rámci investičního plánu pro 
Evropu, aby bylo možné dosáhnout 
efektivněji fungující podpory konečných 
příjemců prostřednictvím integrace a 
zjednodušení financování nabízeného v 
rámci jednotného programu rozpočtových 
záruk, čímž by se zlepšil dopad unijní 
podpory a zároveň by se snížily náklady 
Unie hrazené z rozpočtu.

(2) Z hodnocení vyplynulo, že 
rozmanitost finančních nástrojů 
poskytnutých ve víceletém finančním 
rámci 2014–2020 vedla k jisté míře 
vzájemného překrývání jejich působnosti. 
Tato rozmanitost také způsobila, že situace 
byla pro zprostředkovatele a konečné 
příjemce, kteří naráželi na různá pravidla 
způsobilosti a podávání zpráv, složitá. 
Absence vzájemně slučitelných pravidel 
také představovala překážku pro 
kombinování několika unijních fondů, 
přestože by takové kombinace byly 
prospěšné pro podporu projektů, které 
potřebovaly různé typy financování. Proto 
by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 
který vychází ze zkušeností s Evropským 
fondem pro strategické investice (EFSI) 
zřízeným v rámci investičního plánu pro 
Evropu, aby bylo možné dosáhnout 
efektivněji fungující podpory konečných 
příjemců, a to i na správní úrovni, 
prostřednictvím integrace a zjednodušení 
financování nabízeného v rámci 
jednotného programu rozpočtových záruk, 
čímž by se zlepšil dopad unijní podpory a 
zároveň by se snížily náklady Unie hrazené 
z rozpočtu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie pro dokončení 
jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako jsou 
„Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění“ ze 
dne 3. března 2010, „Akční plán pro 
vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 

(3) V posledních letech přijala Unie 
ambiciózní strategie a právní předpisy pro 
dokončení jednotného trhu a pro stimulaci 
udržitelného a inkluzivního růstu a 
vytváření pracovních míst, jako je „Zelená 
dohoda pro Evropu“ ze dne 11. prosince 
2019 a dále „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění“ ze dne 3. března 2010, „Akční 
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30. září 2015, „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ ze dne 22. května 2018, „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Uzavření cyklu – akční 
plán EU pro oběhové hospodářství“ ze dne 
2. prosince 2015, „Evropská strategie pro 
nízkoemisní mobilitu“ ze dne 20. července 
2016, „Evropský obranný akční plán“ ze 
dne 30. listopadu 2016, „Vznik 
Evropského obranného fondu“ ze dne 7. 
června 2017, „Kosmická strategie pro 
Evropu“ ze dne 26. října 2016, 
Interinstitucionální vyhlášení evropského 
pilíře sociálních práv ze dne 13. prosince 
2017, „Zelená dohoda pro Evropu“ ze dne 
11. prosince 2019, „Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu“ ze dne 14. ledna 2020, 
„Silná sociální Evropa pro spravedlivou 
transformaci“ ze dne 14. ledna 2020, 
strategie pro formování digitální 
budoucnosti Evropy, strategie pro data a 
sdělení o umělé inteligenci ze dne 19. 
února 2020, „Nová průmyslová strategie 
pro Evropu“ ze dne 10. března 2020 a 
„Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.

plán pro vytváření unie kapitálových trhů“ 
ze dne 30. září 2015, „Nová evropská 
agenda pro kulturu“ ze dne 22. května 
2018, „Čistá energie pro všechny 
Evropany“ ze dne 30. listopadu 2016, 
„Uzavření cyklu – akční plán EU pro 
oběhové hospodářství“ ze dne 2. prosince 
2015, „Evropská strategie pro nízkoemisní 
mobilitu“ ze dne 20. července 2016, 
„Evropský obranný akční plán“ ze dne 30. 
listopadu 2016, „Vznik Evropského 
obranného fondu“ ze dne 7. června 2017, 
„Kosmická strategie pro Evropu“ ze dne 
26. října 2016, Interinstitucionální 
vyhlášení evropského pilíře sociálních práv 
ze dne 13. prosince 2017, „Investiční plán 
Zelené dohody pro Evropu“ ze dne 14. 
ledna 2020, „Silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci“ ze dne 14. 
ledna 2020, strategie pro formování 
digitální budoucnosti Evropy, strategie pro 
data a sdělení o umělé inteligenci ze dne 
19. února 2020, „Nová průmyslová 
strategie pro Evropu“ ze dne 10. března 
2020, „Strategie pro udržitelnou a digitální 
Evropu zaměřená na malé a střední 
podniky“ ze dne 10. března 2020, Strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030 ze dne 20. května 
2020, nařízení (EU) 2020/852 o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování1a a strategie pro integraci 
energetického systému a vodíková 
strategie ze dne 8. července 2020. Fond 
InvestEU by měl využívat a zesilovat 
synergie mezi těmito vzájemně se 
posilujícími strategiemi prostřednictvím 
podpory investic a přístupu k financování.
_______________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).

Pozměňovací návrh 4
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU.

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 
zlepšování konkurenceschopnosti a k 
sociálně-ekonomické konvergenci a 
soudržnosti Unie, mimo jiné v oblasti 
inovací a digitalizace, k účinnému 
využívání zdrojů v souladu se zásadami 
oběhového hospodářství, k udržitelnosti a 
inkluzivnosti hospodářského růstu Unie a k 
sociální odolnosti a integraci kapitálových 
trhů Unie, mimo jiné prostřednictvím 
řešení, která odstraňují roztříštěnost 
kapitálových trhů Unie a která zvyšují 
různorodost zdrojů financování podniků v 
Unii. Za tímto účelem by měl Fond 
InvestEU podporovat projekty, které jsou 
technicky a ekonomicky životaschopné, a 
to poskytnutím rámce pro využívání 
dluhových nástrojů, nástrojů pro sdílení 
rizik a kapitálových nástrojů krytých 
zárukou z rozpočtu Unie a finančními 
příspěvky prováděcích partnerů, pokud je 
to relevantní. Fond InvestEU by měl být 
založen na poptávce a zároveň by se měl 
soustředit na zajištění dlouhodobých 
strategických přínosů souvisejících s 
hlavními oblastmi politiky Unie, které by 
jinak nebyly financovány nebo by byly 
financovány nedostatečně, a měl by tak 
přispět k plnění cílů politiky Unie. Podpora 
z Fondu InvestEU by měla pokrývat 
širokou řadu odvětví a regionů, ale neměla 
by vést k nadměrné odvětvové nebo 
zeměpisné koncentraci, a měla by usnadnit 
přístup projektům tvořeným partnerskými 
subjekty ve více regionech z celé EU, s 
přihlédnutím ke specifikům 
nejvzdálenějších, venkovských, horských, 
ostrovních a odlehlých regionů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní, vzdělávací a kreativní 
odvětví jsou důležitými a rychle rostoucími 
odvětvími v Unii, přičemž vytvářejí dvojí 
hospodářskou a kulturní hodnotu 
odvozenou z duševního vlastnictví a z 
kreativity jednotlivců. Omezení sociálních 
kontaktů zavedená během krize COVID-19 
však měla na tato odvětví výrazně 
negativní ekonomický dopad. Nehmotná 
povaha aktiv v těchto odvětvích navíc 
omezuje přístup malých a středních 
podniků a organizací z těchto odvětví k 
soukromému financování, které je 
nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním, vzdělávacím a 
kreativním odvětví nadále usnadňovat 
přístup k financování. Kulturní, vzdělávací 
a kreativní, audiovizuální a mediální 
odvětví mají zásadní význam pro naši 
kulturní rozmanitost a pro demokracii v 
digitálním věku a jsou nedílnou součástí 
naší svrchovanosti a autonomie a 
strategické investice do audiovizuálního a 
mediálního obsahu a technologií budou 
určující pro dlouhodobou schopnost 
vytvářet a distribuovat obsah širokému 
publiku napříč hranicemi států.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 

(10) S ohledem na význam boje proti 
změně klimatu v souladu se závazkem 
Unie provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje bude 
Program InvestEU přispívat k 
zohledňování oblasti klimatu a k 
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naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

naplňování obecného cíle, kterým je 
vynakládat 25 % výdajů z rozpočtu Unie 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává 
se, že 30 % celkového finančního krytí 
Programu InvestEU bude vynaloženo na 
akce v rámci tohoto programu, které 
přispějí k dosažení cílů v oblasti klimatu. 
Příslušné akce budou identifikovány 
během přípravy a provádění Programu 
InvestEU a přehodnocovány v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic25] pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná. Program InvestEU by měl 
rovněž přispívat k plnění ostatních dimenzí 
cílů udržitelného rozvoje.

(11) Přínos Fondu InvestEU k dosažení 
klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se vhodně využijí 
kritéria stanovená v nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic pro určení toho, zda 
je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná. Program 
InvestEU by měl rovněž přispívat k plnění 
ostatních dimenzí cílů udržitelného 
rozvoje.

__________________
25 COM(2018)353.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 

(13) Investiční projekty, které čerpají 
výraznou podporu Unie, obzvláště v oblasti 
infrastruktury, by měly být prověřeny 
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prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] pro určení 
toho, zda je určitá hospodářská činnost 
environmentálně udržitelná, a měly by být 
v souladu s pokyny vypracovanými pro 
jiné programy Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

prováděcím partnerem, aby se stanovilo, 
zda mají environmentální, klimatický či 
sociální dopad. Investiční projekty s 
takovým dopadem by měly podléhat 
prověření udržitelnosti v souladu s pokyny, 
které by měla vypracovat Komise v úzké 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery v rámci Programu InvestEU. Tyto 
pokyny by měly vhodně využít kritéria 
stanovená v nařízení (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic pro určení toho, zda je určitá 
hospodářská činnost environmentálně 
udržitelná, a měly by být v souladu s 
pokyny vypracovanými pro jiné programy 
Unie. V souladu se zásadou 
proporcionality by takové pokyny měly 
obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 
zabránilo nepřiměřené administrativní 
zátěži, a z prověření udržitelnosti by měly 
být vyloučeny malé projekty do určité 
velikosti, která se vymezí v pokynech. 
Pokud prováděcí partner dospěje k závěru, 
že prověření udržitelnosti není třeba 
provést, měl by důvody sdělit investičnímu 
výboru zřízenému pro Fond InvestEU. 
Operace, které nejsou slučitelné s 
dosažením cílů v oblasti klimatu, by 
neměly být pro podporu v rámci tohoto 
nařízení způsobilé.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
prohlubujících se rozdílů a má 
dlouhodobý dopad na rozvoj regionů. Pro 
splnění cílů Unie týkajících se 
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závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

udržitelnosti, včetně závazků Unie ve 
vztahu k cílům udržitelného rozvoje, a 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030 mají zásadní význam výrazné 
investice do unijní infrastruktury, zejména 
do propojení, interoperability, 
multimodality a energetické účinnosti a 
vytvoření jednotného evropského 
dopravního prostoru. V souvislosti s tím by 
se podpora z Fondu InvestEU měla 
zaměřovat na investice do dopravy, 
energetiky včetně energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie a jiných 
bezpečných a udržitelných zdrojů energie s 
nízkými a nulovými emisemi, do 
environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 
příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cestovní ruch je důležitou složkou 
ekonomiky Unie a současně odvětvím, 
které v důsledku pandemie COVID-19 
zaznamenalo zvláště výrazný propad. 
Program InvestEU by měl přispívat k 
posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti 
tohoto odvětví tím, že bude podporovat 
operace prosazující udržitelný, inovativní 
a digitální cestovní ruch.

(19) Cestovní ruch je strategicky 
významnou složkou ekonomiky Unie a 
členských států a jako odvětví 
zaznamenalo v důsledku pandemie 
COVID-19 zvláště výrazný propad, který 
je znatelný obzvláště u malých a středních 
podniků a který způsobil rozsáhlou 
nezaměstnanost, jež postihla zejména 
sezónní pracovníky a osoby ve 
zranitelném postavení. Program InvestEU 
by měl podporovat jeho oživení a přispívat 
k posílení dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
tohoto odvětví tím, že vytvoří základy pro 
nové inteligentní, přístupné, inovativní, 
moderní, digitální a odolné odvětví 
cestovního ruchu a cestování v EU, včetně 
inovativních opatření ke snížení 
klimatické a environmentální stopy tohoto 
odvětví. Omezení sociálních kontaktů a 
uzavírání hranic během krize COVID-19 
mělo na cestovní ruch a s ním propojená 
odvětví značně nepříznivý hospodářský 
dopad. Udržitelné oživení cestovního 
ruchu by mělo přispět k vytvoření četných 
stálých, místních a kvalitních pracovních 
míst. Regiony, které jsou silně závislé na 
cestovním ruchu a čelí specifickým 
výzvám souvisejícím s jejich 
hospodářským rozvojem, budou schopny 
přilákat investice, které by nebyly možné 
bez finanční kapacity programu InvestEU 
a jeho schopnosti přilákat soukromé 
investory díky záruce EU a vtahovacímu 
efektu („crowding-in“), který vytváří.. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 

(25) Pandemie nemoci COVID-19 
představuje pro globální i unijní 
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ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo na nutnost řešit strategické 
slabiny, aby se zlepšila reakce Unie na 
mimořádné události a odolnost celého 
hospodářství. Zachování jednotného trhu a 
rovných podmínek, a to i ve prospěch 
nejvíce zasažených členských států, může 
zajistit pouze odolné, inkluzivní a 
integrované evropské hospodářství.

ekonomiku výrazný otřes. Očekává se 
mnohem výraznější propad HDP EU než 
během finanční krize v roce 2009 a to se 
nevyhnutelně projeví nepříznivými 
sociálními dopady. Vypuknutí pandemie 
poukázalo mimo jiné na to, že průmysl 
Unie je v rámci strategických 
hodnotových řetězců závislý na vnějších 
zdrojích, a zdůraznilo tak naléhavou 
nutnost řešit strategické slabiny 
koordinovaně, aby se zlepšila reakce Unie 
na mimořádné události a její strategická 
autonomie vedoucí k odolnosti celého 
hospodářství. Zachování dobře 
fungujícího jednotného trhu a rovných 
podmínek, a to i ve prospěch nejvíce 
zasažených členských států, může zajistit 
pouze odolné, inkluzivní a integrované 
evropské hospodářství.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: (i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, (ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, (iii) poskytování zboží 
a služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, (iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: (i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků, podpora výroby, 
zadávání zakázek, řízení a vydávání 
nevýlučných licencí pro produkty s 
významem pro krizi tak, aby byla zajištěna 
jejich cenová dostupnost při zachování 
doplňkovosti s jinými nástroji Unie, 
zdravotnických prostředků a potřeb, 
ochranných prostředků, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany na základě zásad široké 
dostupnosti a cenové dostupnosti výrobků 
nezbytných pro mimořádné události v 
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softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, (v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, (vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, (vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009; Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

oblasti zdraví; (ii)kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, mimo jiné včetně 
transevropských dopravních sítí, 
energetiky a digitálního odvětví a zejména 
jejich přeshraniční infrastruktury; 
(iii)poskytování zboží a služeb, které slouží 
k provozu a údržbě uvedené infrastruktury, 
včetně finančních a lidských zdrojů, s 
cílem poskytnout řešení překážek pro síť 
TEN-T a snížit administrativní zátěž v 
přeshraničních úsecích; (iv)klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
technologií pro udržitelnou, inteligentní, 
multimodální a automatizovanou mobilitu 
a logistiku ve všech druzích dopravy a v 
cestovním ruchu, aplikací pro čistý vodík a 
palivové články, dekarbonizačních 
technologií pro průmysl, zachycování a 
ukládání CO2, technologií pro oběhové 
hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, (v)zařízení na 
recyklaci a výrobní zařízení pro 
hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, (vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, (vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009. Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
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o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Komise by měla 
stanovit hodnotící kritéria s cílem určit, 
zda příjemce má v Unii významnou 
činnost, a je tedy způsobilý pro podporu v 
rámci oblasti strategických evropských 
investic. Možnost získat podporu by měly 
mít projekty, které přispívají k 
diverzifikaci strategických dodavatelských 
řetězců na jednotném trhu prostřednictvím 
operací na více místech v celé EU.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
pokud jde o investiční pokyny, systém pro 
sledování klimatu a dokumenty s pokyny a 
společné metodiky k prověřování 
udržitelnosti, aby se zajistila inkluzivnost a 
provozuschopnost do doby, než budou 
zřízeny správní orgány; následně by se 
měli prováděcí partneři zapojit do činnosti 
poradního výboru a řídicí rady Programu 
InvestEU.

(35) Komise by se měla vedle skupiny 
EIB seznámit podle okolností i s názory 
dalších potenciálních prováděcích partnerů, 
včetně místních a regionálních orgánů, 
sociálních partnerů a občanské 
společnosti, pokud jde o investiční pokyny, 
systém pro sledování klimatu a dokumenty 
s pokyny a společné metodiky k 
prověřování udržitelnosti, aby se zajistila 
inkluzivnost a provozuschopnost do doby, 
než budou zřízeny správní orgány; 
následně by se měli prováděcí partneři 
zapojit do činnosti poradního výboru a 
řídicí rady Programu InvestEU.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení dobrého fungování jeho 
strategických hodnotových řetězců a 
zachování a posílení činností, které 
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pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

přispívají ke strategické autonomii Unie, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, včetně 
transevropské dopravní sítě, transformační 
technologie, průlomové inovace a vstupy 
pro podniky a spotřebitele, zejména v 
odvětvích nejvíce zasažených krizí, jako je 
cestovní ruch a doprava.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie Unie a 
jejího hospodářství.

e) podporu finančních a investičních 
operací v odvětvích uvedených v čl. 7 
odst. 1 písm. e) za účelem zachování a 
posílení strategické autonomie, 
udržitelnosti a odolnosti Unie a jejího 
hospodářství.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodální dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030, projektů na renovaci budov 
zaměřených na úspory energie a zapojení 
budov do propojeného energetického, 
skladovacího, digitálního a dopravního 
systému, zlepšování úrovně propojitelnosti, 
digitálního propojení a přístupu k němu, 

a) oblasti udržitelné infrastruktury, 
která zahrnuje udržitelné investice v oblasti 
dopravy včetně multimodálních 
dopravních infrastruktur usnadňujících 
přechod na jiné druhy dopravy, 
bezpečnosti silničního provozu, mimo jiné 
v souladu s cílem Unie odstranit do roku 
2050 smrtelné silniční nehody a závažná 
zranění, v oblasti obnovy a údržby 
železniční a silniční infrastruktury a 
vnitrozemských vodních cest, rozšíření 
železniční dopravy, včetně nočních vlaků, 
energetiky, zejména energie 
z obnovitelných zdrojů, energetické 
účinnosti v souladu s energetickým 
rámcem 2030 a cílem Unie dosáhnout do 
roku 2050 uhlíkové neutrality, projektů na 
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mimo jiné ve venkovských oblastech, 
dodávek a zpracování surovin, kosmu, 
oceánů, vody, včetně vnitrozemských 
vodních cest, nakládání s odpady v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s nimi a se 
zásadami oběhového hospodářství, přírodní 
a další environmentální infrastruktury, 
kulturního dědictví, cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

renovaci budov zaměřených na úspory 
energie a zapojení budov do propojeného 
energetického, skladovacího, digitálního a 
dopravního systému, zlepšování úrovně 
propojitelnosti, digitálního propojení a 
přístupu k němu, mimo jiné ve 
venkovských, nejvzdálenějších regionech 
a horských oblastech, dodávek a 
zpracování surovin, kosmu, oceánů, vody, 
včetně vnitrozemských vodních cest, 
nakládání s odpady v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s nimi a se zásadami 
oběhového hospodářství, přírodní a další 
environmentální infrastruktury, kulturního 
dědictví, udržitelného cestovního ruchu, 
vybavení, mobilních aktiv a zavádění 
inovativních technologií, které přispívají 
k dosažení unijních cílů environmentální 
odolnosti či odolnosti vůči změně klimatu 
nebo sociální udržitelnosti a splňují unijní 
normy environmentální nebo sociální 
udržitelnosti;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v kulturních a kreativních 
odvětvích, jakož i pro malé společnosti se 
střední tržní kapitalizací;

c) oblasti malých a středních podniků, 
která zahrnuje přístupnost a dostupnost 
financování především pro malé a střední 
podniky, včetně inovativních a těch, které 
působí v cestovním ruchu a v kulturních a 
kreativních odvětvích, jakož i pro malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) oblasti strategických evropských e) oblasti strategických evropských 
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investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti, v jedné z těchto 
dílčích oblastí:

investic, která zahrnuje strategické 
investice na podporu konečných příjemců, 
kteří jsou usazeni v členském státě a působí 
v Unii a jejichž činnosti mají pro Unii 
strategický význam, zejména s ohledem na 
zelenou a digitální transformaci a 
zvyšování odolnosti Evropy a jejího 
hospodářství, v jedné z těchto dílčích 
oblastí:

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury 
nebo mobilních aktiv, které byly 
identifikovány jako kritické, v oblastech 
energetiky, dopravy, logistiky, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – písm. iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) poskytování zboží a služeb, které 
slouží k provozu a údržbě kritické 
infrastruktury podle bodu ii);

iii) poskytování zboží a služeb, které 
slouží k provozu a údržbě kritické 
infrastruktury nebo mobilních aktiv podle 
bodu ii);
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – písm. iv – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie;

a) umělé inteligence, technologie 
blockchain, softwaru, robotiky, 
polovodičů, mikroprocesorů, technologií 
edge cloudu, vysoce výkonné výpočetní 
techniky, kybernetické bezpečnosti, 
kvantových technologií, fotoniky, 
průmyslové biotechnologie, autonomních 
vozidel a technologií týkajících se 
bezpečnosti vozidel a silniční 
infrastruktury;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – písm. iv – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) technologie pro udržitelnou, 
inteligentní a automatizovanou mobilitu a 
logistiku ve všech druzích dopravy, včetně 
integrovaných jízdních dokladů a 
technologických služeb bezproblémové 
mobility;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – písm. iv – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) udržitelného cestovního ruchu

Pozměňovací návrh 24
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – písm. vii – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě investic do kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států 
koneční příjemci nesmí být kontrolováni 
třetí zemí nebo subjekty ze třetích zemí a 
musí mít v Unii své výkonné vedení.

Žádný z konečných příjemců, kteří obdrží 
finanční prostředky v rámci oblasti 
strategických evropských investic, 
zejména ti, kteří obdrží finanční 
prostředky v oblasti kosmu, obrany a 
kybernetické bezpečnosti, a u specifických 
typů projektů se skutečnými a přímými 
bezpečnostními důsledky v kritických 
odvětvích navíc za účelem ochrany 
bezpečnosti Unie a jejích členských států, 
nesmí být kontrolován třetí zemí nebo 
subjekty ze třetích zemí a všichni musí mít 
v Unii své výkonné vedení.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby k 
plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 60 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

Prováděcí partneři uplatňují cíl, aby k 
plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí přispívalo alespoň 55 % 
investic v rámci oblasti politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise společně s prováděcími partnery 
usiluje o zajištění toho, aby část záruky EU 
využitá pro oblast politiky pro udržitelnou 
infrastrukturu byla rozdělena tak, aby bylo 
mezi jednotlivými oblastmi uvedenými v 
odst. 1 písm. a) dosaženo rovnováhy.

Komise společně s prováděcími partnery 
usiluje o zajištění toho, aby jak část záruky 
EU využitá pro oblast politiky pro 
udržitelnou infrastrukturu, tak část záruky 
EU využitá pro oblast strategických 
evropských investic, byla rozdělena tak, 
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aby bylo mezi jednotlivými oblastmi 
uvedenými v odst. 1 písm. a) a v odst. 1 
písm. e) dosaženo rovnováhy.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace v rámci 
jiných oblastí politiky, než je oblast 
strategických evropských investic, mohou 
spadat do jedné nebo více z těchto oblastí:

Finanční a investiční operace v rámci 
jiných oblastí politiky, než je oblast 
strategických evropských investic, mohou 
spadat do jedné nebo více oblastí 
stanovených v bodech 1 až 15 této přílohy:

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) inteligentních a udržitelných 
projektů v oblasti městské mobility 
zaměřených na druhy městské dopravy s 
nízkými emisemi, včetně řešení v oblasti 
vnitrozemských vodních cest a 
inovativních řešení mobility, 
nediskriminační dostupnost, snížení 
znečištění ovzduší a hluku, spotřebu 
energie, sítě inteligentních měst, údržbu a 
zvyšování úrovně bezpečnosti a snižování 
četnosti nehod, a to i v případě cyklistů a 
chodců;

c) inteligentních a udržitelných 
projektů v oblasti městské mobility 
zaměřených na druhy městské dopravy s 
nízkými a nulovými emisemi, včetně 
řešení v oblasti vnitrozemských vodních 
cest a inovativních řešení mobility, 
cyklistika, nediskriminační dostupnost, 
snížení znečištění ovzduší a hluku, 
spotřebu energie, sítě inteligentních měst, 
údržbu a zvyšování úrovně bezpečnosti a 
snižování četnosti nehod, a to i v případě 
cyklistů a chodců;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha II – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Cestovní ruch. 9. Cestovní ruch, zejména 
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prostřednictvím investic, které přispívají k 
oživení, dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
odvětví a jeho hodnotových řetězců tím, že 
podporují operace prosazující udržitelný, 
přístupný, inovativní a digitální cestovní 
ruch, včetně ekoturistiky, agroturistiky, 
námořního cestovního ruchu, kulturního 
cestovního ruchu, cykloturistiky a 
železničního cestovního ruchu.
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