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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom návrhu Komisie je kvantitatívne aj kvalitatívne rozšíriť mandát na poskytovanie 

vonkajších úverov Európskej investičnej banky (EIB), najmä s cieľom zintenzívniť činnosti v 

krajinách južného susedstva a západného Balkánu a prispieť k novému vonkajšiemu 

investičnému plánu.  

Spravodajca tento návrh víta, domnieva sa však, že musí byť spojený s primeraným zvýšením 

stropov na finančné operácie EIB so zárukou EÚ, aby sa predišlo nutnosti prerušenia 

existujúcich prioritných operácií. Je to predovšetkým prípad činností EIB na Ukrajine, kde sa 

odhaduje, že pôžičkami na súčasných úrovniach sa navrhované krytie vyčerpá už skôr ako v 

polovici roku 2018. 

Spravodajca podporuje väčšie strategické zameranie na základné príčiny migrácie, ako aj na 

projekty na podporu hostiteľských komunít v prioritných regiónoch. V návrhu však treba 

objasniť rozlíšenie medzi týmito rôznymi cieľmi a sumami, ktoré sa na ne vyčleňujú. 

Spravodajca takisto podporuje myšlienku poskytnúť EIB možnosť financovať projekty v 

rámci nového mandátu na poskytovanie úverov v súkromnom sektore pred nadobudnutím 

účinnosti tohto rozhodnutia (tzv. „warehousing“). 

Je tiež presvedčený, že nevyhnutné spojenie medzi operáciami EIB a vonkajšími politikami 

EÚ by sa malo ešte viac posilniť. Najmä rozdelenie medzi krajinami v rámci regionálnych 

stropov by malo v plnej miere zohľadňovať priority a obmedzenia vonkajšej politiky a malo 

by sa stanoviť na základe konzultácie s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. 

Okrem toho by sa mala zlepšiť transparentnosť so zreteľom na projekty EIB financované 

prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do 

úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Medzinárodné spoločenstvo čelí 

bezprecedentnej utečeneckej kríze, ktorá si 

vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu 

finančných zdrojov a potrebu 

koordinovane čeliť existujúcim problémom 

a prekonať ich. Všetci účastníci musia 

spolupracovať na uplatňovaní trvalej 

strednodobej a dlhodobej politiky a 

(1) Medzinárodné spoločenstvo čelí 

bezprecedentnej migračnej a utečeneckej 

kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu a 

efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov a 

potrebu koordinovane čeliť existujúcim 

problémom a prekonať ich. Všetci 

účastníci musia spolupracovať na 

uplatňovaní trvalej strednodobej a 
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efektívneho využívania existujúcich 

postupov a programov na podporu 

iniciatív, ktoré prispievajú k riešeniu 

základných príčin migrácie. 

dlhodobej politiky a efektívneho 

využívania existujúcich postupov a 

programov na podporu iniciatív, ktoré 

prispievajú k riešeniu základných príčin 

migrácie a budovaniu odolnosti 

tranzitných a hostiteľských komunít. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom umožniť, aby mandát na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

mohol reagovať na prípadné 

nadchádzajúce výzvy a priority Únie, ako 

aj poskytnúť strategickú reakciu na 

riešenie základných príčin migrácie, by sa 

maximálny strop finančných operácií EIB 

v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 32 300 

000 000 EUR uvoľnením voliteľnej 

doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 

EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa 

mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na 

projekty vo verejnom sektore zamerané na 

utečencov a hostiteľskú komunitu v 

oblastiach postihnutých krízou. 

(9) S cieľom umožniť, aby mandát na 

poskytovanie vonkajších úverov mohol 

udržať súčasnú úroveň podpory pre 

priority Únie, ako sa uvádza v Globálnej 

stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú 

politiku Európskej únie („globálna 

stratégia EÚ“), reagovať na prípadné 

nadchádzajúce výzvy a poskytnúť 

strategickú reakciu na riešenie základných 

príčin migrácie, by sa maximálny strop 

finančných operácií EIB v rámci záruky 

EÚ mal zvýšiť na 36 300 000 000 EUR, 

okrem iného uvoľnením voliteľnej 

doplnkovej sumy vo výške 3 000 000 000 

EUR. V rámci všeobecného mandátu by sa 

mala vyčleniť suma 1 400 000 000 EUR na 

projekty vo verejnom sektore zamerané na 

zvýšenie odolnosti migrantov, utečencov a 

tranzitných a hostiteľských komunít. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Pri riešení základných príčin 

migračnej a utečeneckej krízy je veľmi 

dôležité, aby to nebolo na úkor politík v 

iných oblastiach s kľúčovou strategickou 

prioritou, ako sa uvádza v globálnej 

stratégii EÚ. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Vzhľadom na potrebu 

urýchleného vykonávania iniciatívy EIB 

na posilnenie odolnosti by EIB mala byť 

schopná začleniť projekty v rámci 

mandátu na poskytovanie úverov v 

súkromnom sektore za predpokladu, že 

budú splnené podmienky, ktoré sa majú 

dohodnúť medzi Komisiou a EIB. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Riešenie základných príčin 

migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ 

mandátu.  

(11) Riešenie základných príčin 

migrácie a budovanie odolnosti tranzitných 

a hostiteľských komunít by sa malo 

doplniť ako nový cieľ mandátu a malo by 

sa vykonávať v plnom súlade s článkom 21 

Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). 

EIB by mala vykonávať hĺbkovú analýzu 

a monitorovanie projektov s cieľom 

zabezpečiť súlad a mala by zachovať 

prístupnosť mechanizmu na vybavovanie 

sťažností všetkým zúčastneným stranám. 

Súlad s článkom 21 Zmluvy o EÚ vrátane 

aspektov dodržiavania ľudských práv, 

odstraňovania chudoby a riadenia 

environmentálnych rizík by mala posúdiť 

Komisia vo svojich výročných správach. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

zamerať na udržanie súčasnej vysokej 

úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do 

roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu 

svojich investícií súvisiacich so zmenou 

klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 

35 %. 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na 

poskytovanie vonkajších úverov zamerať 

na zvýšenie súčasnej úrovne výdavkov 

týkajúcich sa klímy a do roku 2020 by 

mala prispieť k zvýšeniu svojich investícií 

súvisiacich so zmenou klímy v 

rozvojových krajinách z 25 % na 35 % v 

súlade so záväzkom, ktorý prijala ako 

súčasť svojej stratégie v oblasti zmeny 

klímy. 

_________________ _________________ 

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. 

apríla 2016 o podpise Parížskej dohody 

prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 

103, 19.4.2016, s. 1). 

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. 

apríla 2016 o podpise Parížskej dohody 

prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 

103, 19.4.2016, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) EIB by mala vypracovať a zaviesť 

súbor ukazovateľov do svojho rámca 

merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty 

vo verejnom sektore a v súkromnom 

sektore zamerané na utečencov a 

hostiteľskú komunitu. Preto by sa malo 

posúdenie prínosu finančných operácií 

EIB, ktoré riešia hlavné príčiny migrácie, 

zahrnúť do výročnej správy Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

finančných operáciách EIB. 

(15) EIB by mala vypracovať a zaviesť 

súbor ukazovateľov do svojho rámca 

merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty 

vo verejnom sektore a v súkromnom 

sektore zamerané na riešenie základných 

príčin migrácie a zvýšenie odolnosti 

migrantov, utečencov a tranzitných a 

hostiteľských komunít. Preto by sa malo 

posúdenie prínosu finančných operácií EIB 

k týmto cieľom zahrnúť do výročnej 

správy Komisie Európskemu parlamentu a 

Rade o finančných operáciách EIB. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Treba zabezpečiť väčšiu 

viditeľnosť a transparentnosť operácií 

EIB v rámci mandátu na poskytovanie 

vonkajších úverov, najmä v súvislosti s 

čiastkovými projektmi financovanými 

prostredníctvom finančných 

sprostredkovateľov, čím sa zlepší prístup 

k informáciám pre inštitúcie Únie a pre 

širokú verejnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) V priebehu trvania mandátu by sa 

strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie 

medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % 

len v prípade potreby riešiť núdzové a 

krízové situácie, ktoré by mohli nastať 

počas trvania mandátu a ktoré boli uznané 

za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát 

vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 

2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 

EUR vyčlenená na projekty verejného 

sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich 

cieľom je riešiť základné príčiny 

migrácie. 

(16) V priebehu trvania mandátu by sa 

strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie 

medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % 

len v prípade potreby riešiť núdzové a 

krízové situácie, ktoré by mohli nastať 

počas trvania mandátu a ktoré boli uznané 

za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát 

vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 

2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 

EUR vyčlenená na projekty verejného 

sektora v rámci iniciatívy EIB na 

posilnenie odolnosti by sa mali úplne 

vyčerpať na svoj účel a nemali by sa 

prerozdeliť. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zoznam oprávnených regiónov a (17) Zoznam oprávnených regiónov a 
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krajín a potenciálne oprávnených regiónov 

a krajín by sa mal upraviť tak, aby sa 

vylúčili krajiny s vysokými príjmami a 

vysokým úverovým ratingom (Brunej, 

Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná 

Kórea). Do zoznamu potenciálne 

oprávnených regiónov a krajín sa má 

navyše pridať Irán. 

krajín a potenciálne oprávnených regiónov 

a krajín by sa mal upraviť tak, aby sa 

vylúčili krajiny s vysokými príjmami a 

vysokým úverovým ratingom (Brunej, 

Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná 

Kórea). Zo zoznamu oprávnených 

regiónov a krajín sa má navyše odstrániť 

Rusko a do zoznamu potenciálne 

oprávnených regiónov a krajín sa má 

navyše pridať Irán. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Maximálny strop finančných operácií EIB 

so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia 

rokov 2014 – 2020 sumu 32 300 000 000 

EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, 

ktoré boli pôvodne vyčlenené na 

financovanie operácií, ale boli následne 

zrušené. 

Maximálny strop finančných operácií EIB 

so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia 

rokov 2014 – 2020 sumu 36 300 000 000 

EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, 

ktoré boli pôvodne vyčlenené na 

financovanie operácií, ale boli následne 

zrušené. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) maximálnu sumu vo výške 30 000 

000 000 EUR v rámci všeobecného 

mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 

000 000 EUR vyčlení na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na utečencov a 

hostiteľskú komunitu; 

a) maximálnu sumu vo výške 34 000 

000 000 EUR v rámci všeobecného 

mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 

000 000 EUR vyčlení na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na zvýšenie 

odolnosti migrantov, utečencov a 

tranzitných a hostiteľských komunít; 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) maximálnu sumu vo výške 2 300 

000 000 EUR na základe mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

na projekty, ktoré riešia základné príčiny 

migrácie. 

b) maximálnu sumu vo výške 2 300 

000 000 EUR na základe mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

na projekty, ktoré riešia základné príčiny 

migrácie, realizované v rámci iniciatívy 

EIB na posilnenie odolnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Maximálne sumy v rámci 

všeobecného mandátu a mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

sa rozdelia na regionálne stropy a 

podstropy, ako sa stanovuje v prílohe I. V 

prípade regionálnych stropov EIB 

postupne zabezpečí vyvážené rozdelenie 

medzi krajinami v rámci regiónov, na ktoré 

sa vzťahuje záruka EÚ.“ 

2. Maximálne sumy v rámci 

všeobecného mandátu a mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

sa rozdelia na regionálne stropy a 

podstropy, ako sa stanovuje v prílohe I. V 

prípade regionálnych stropov EIB 

zabezpečí primerané rozdelenie medzi 

krajinami v rámci regiónov, na ktoré sa 

vzťahuje záruka EÚ, v súlade s prioritami 

vonkajšej politiky Únie, ktoré treba 

zohľadniť v regionálnych technických 

operačných usmerneniach uvedených v 

článku 5.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„d) strategická reakcia na riešenie 

hlavných príčin migrácie.“ 

„d) strategická reakcia na riešenie 

hlavných príčin migrácie a budovanie 

odolnosti tranzitných a hostiteľských 

komunít.“ 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu 

investícií súkromného sektora na rozvoj sa 

EIB usiluje posilňovať miestny súkromný 

sektor v prijímajúcich krajinách 

prostredníctvom podpory miestnych 

investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 

písm. a).  V rámci finančných operácií 

EIB, ktorými sa podporujú všeobecné ciele 

stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o 

zvýšenie podpory investičných projektov 

MSP z Únie. Na účinné monitorovanie 

využívania prostriedkov v prospech 

dotknutých MSP EIB stanoví a zachová 

primerané zmluvné ustanovenia, ktorými 

sa zavedie štandardná oznamovacia 

povinnosť pre finančných 

sprostredkovateľov aj prijímateľov. 

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu 

investícií súkromného sektora na rozvoj sa 

EIB usiluje posilňovať miestny súkromný 

sektor v prijímajúcich krajinách 

prostredníctvom podpory miestnych 

investícií, ako sa stanovuje v odseku 1 

písm. a). V rámci finančných operácií EIB, 

ktorými sa podporujú všeobecné ciele 

stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie o 

zvýšenie podpory investičných projektov 

MSP z Únie. EIB umožní prijímanie 

väčšieho rizika, flexibilitu a prístup k 

rozvoju a zároveň umožní presné merania 

vplyvu. Na účinné monitorovanie 

využívania prostriedkov v prospech 

dotknutých MSP EIB stanoví a zachová 

primerané zmluvné ustanovenia, ktorými 

sa zavedie štandardná oznamovacia 

povinnosť pre finančných 

sprostredkovateľov aj prijímateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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Finančnými operáciami EIB, ktorými sa 

podporujú všeobecné ciele stanovené v 

odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné 

projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy 

a adaptácie na zmenu klímy, ktoré 

prispievajú k celkovým cieľom 

Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy a 

Parížskej dohody prijatej v rámci tohto 

dohovoru, a to najmä prostredníctvom 

zabránenia emisiám skleníkových plynov 

alebo ich znižovania v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov, energetickej 

efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo 

prostredníctvom posilňovania odolnosti 

proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy 

v zraniteľných krajinách, odvetviach a 

spoločenstvách. 

Finančnými operáciami EIB, ktorými sa 

podporujú všeobecné ciele stanovené v 

odseku 1 písm. c), sa podporujú investičné 

projekty v oblasti zmiernenia zmeny klímy 

a adaptácie na zmenu klímy, ktoré 

prispievajú k celkovým cieľom 

Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy a 

Parížskej dohody prijatej v rámci tohto 

dohovoru, a to najmä prostredníctvom 

zabránenia emisiám skleníkových plynov 

alebo ich znižovania a znižovania 

uhlíkovej stopy v oblastiach energie z 

obnoviteľných zdrojov, energetickej 

efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo 

prostredníctvom posilňovania odolnosti 

proti nepriaznivým vplyvom zmeny klímy 

v zraniteľných krajinách, odvetviach a 

spoločenstvách. 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 9 – odsek 3 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto: 

3. Zámerom monitorovania zo strany EIB 

je obsiahnuť aj vykonávanie 
sprostredkovaných operácií a na činnosti 

finančných sprostredkovateľov zamerané 

na podporu MSP. 

„3. Monitorovanie zo strany EIB sa týka 

vykonávania sprostredkovaných operácií a 

činností finančných sprostredkovateľov 

zameraných na podporu MSP.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SK) 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„b) EIB vypracuje indikátory pre 

projekty, ktoré poskytujú strategickú 

reakciu a riešia základné príčiny migrácie;“ 

„b) EIB v úzkej spolupráci s 

dotknutými spoločenstvami, 

organizáciami občianskej spoločnosti a 

mimovládnymi organizáciami vypracuje 

indikátory pre projekty, ktoré poskytujú 

strategickú reakciu a riešia základné 

príčiny migrácie a budovanie odolnosti 

tranzitných a hostiteľských komunít;“ 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno e 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (aa) Písmeno e) sa nahrádza takto: 

e) posúdenie kvality finančných 

operácií EIB, a najmä miery, do akej EIB 

zohľadnila environmentálnu a sociálnu 

udržateľnosť pri hĺbkovej analýze 

a monitorovaní financovaných 

investičných projektov; 

„e) posúdenie kvality finančných 

operácií EIB, a najmä miery, do akej EIB 

zohľadnila environmentálnu a sociálnu 

udržateľnosť pri hĺbkovej analýze a 

monitorovaní financovaných investičných 

projektov, ako aj opatrenia na 

maximalizáciu miestnej zodpovednosti 

podporovaním zapojenia zasiahnutých 

spoločenstiev, organizácií občianskej 

spoločnosti a mimovládnych organizácií;“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SK) 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

„ j) posúdenie prínosu finančných 

operácií EIB pre zabezpečenie strategickej 

„ j) posúdenie prínosu finančných 

operácií EIB pre zabezpečenie strategickej 
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reakcie, ktorá rieši základné príčiny 

migrácie.“ 

reakcie, ktorá rieši základné príčiny 

migrácie a buduje odolnosť tranzitných a 

hostiteľských komunít.“ 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (5a) V článku 12 ods. 1 sa písmeno a) 

nahrádza takto: 

a) so všetkými finančnými operáciami 

EIB vykonávanými podľa tohto 

rozhodnutia, a to po fáze schválenia 

projektu, najmä s uvedením toho, či je 

investičný projekt krytý zárukou EÚ a ako 

prispieva k dosahovaniu cieľov vonkajšej 

činnosti Únie, s osobitným zameraním na 

jeho hospodársky, sociálny 

a environmentálny vplyv; 

„a) so všetkými finančnými operáciami 

EIB vykonávanými podľa tohto 

rozhodnutia, a to po fáze schválenia 

projektu, vrátane informácií o projektoch 

a čiastkových projektoch financovaných 

prostredníctvom finančných 

sprostredkovateľov, najmä s uvedením 

toho, či je investičný projekt krytý zárukou 

EÚ a ako prispieva k dosahovaniu cieľov 

vonkajšej činnosti Únie, s osobitným 

zameraním na jeho hospodársky, sociálny 

a environmentálny vplyv;“ 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 13 – pododsek 2 

 
Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (5b) V článku 13 sa druhý pododsek 

nahrádza takto: 

EIB pri svojich finančných operáciách 

uplatňuje zásady a normy stanovené 

v práve Únie o predchádzaní využívania 

finančného systému na účely prania peňazí 

a financovania terorizmu vrátane 

požiadavky prijímať primerané opatrenia 

na prípadné určenie konečných 

„EIB pri svojich finančných operáciách 

uplatňuje zásady a normy stanovené v 

práve Únie o predchádzaní využívania 

finančného systému na účely prania peňazí 

a financovania terorizmu, okrem iného 

prostredníctvom zavedenia vykazovania 

podľa jednotlivých krajín, verejných 
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vlastníkov. registrov skutočného vlastníctva a čiernej 

listiny nevyhovujúcich daňových 

jurisdikcií. EIB pravidelne predkladá 

Európskemu parlamentu správu o 

vykonávaní svojej politiky v oblasti 

nevyhovujúcej jurisdikcie.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=SK) 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 20 – odsek -1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 „Komisia do 30. júna 2018 predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu, v 

ktorej vyhodnotí uplatňovanie tohto 

rozhodnutia a ktorá poskytne podnety na 

možné nové rozhodnutie o mandáte na 

poskytovanie vonkajších úverov krytom 

zárukou EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1a 

 Prechodné ustanovenie 

 EIB môže financovať projekty v rámci 

mandátu na poskytovanie úverov 

súkromnému sektoru pred nadobudnutím 

účinnosti tohto rozhodnutia a uzavretím 

dohody o záruke medzi Komisiou a EIB. 

Takéto projekty môžu byť zahrnuté v 

rámci záruky EÚ, pričom Komisia musí 

potvrdiť podmienky, ktoré sa majú 

dohodnúť v dohode o záruke. 
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Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – písmeno B – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

B. Krajiny susedstva a partnerstva: 

18 374 000 000 EUR, rozdelených na tieto 

čiastkové stropy: 

B. Krajiny susedstva a partnerstva: 

21 904 000 000 EUR, rozdelených na tieto 

čiastkové stropy: 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – písmeno B – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) východná Európa, Zakaukazsko 

a Rusko: 6 008 000 000 EUR; 

ii) východná Európa, Zakaukazsko 

a Rusko: 9 538 000 000 EUR; 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – písmeno C – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

C. Ázia a Latinská Amerika: 3 785 

000 000 EUR, rozdelených na tieto 

čiastkové stropy: 

C. Ázia a Latinská Amerika: 

4 255 000 000 EUR. rozdelených na tieto 

čiastkové stropy: 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

Návrh rozhodnutia 

Príloha I – písmeno C – bod ii 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) Ázia: 1 040 000 000 EUR; ii) Ázia: 1 510 000 000 EUR; 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh rozhodnutia 

Príloha III – písmeno B – bod 2 – pododsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rusko vypúšťa sa 
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