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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Stanovisko výboru CONT sa zameriava na otázky riadneho finančného hospodárenia, a najmä 

na článok 14 návrhu nariadenia: Audity vykonávané Dvorom audítorov. 

Dvor audítorov by mal mať právo uskutočňovať audity týkajúce sa činností vykonávaných v 

súlade s týmto nariadením, keďže všetky tieto činnosti sú činnosťami pri spravovaní 

výdavkov a príjmov Únie v zmysle článku 287 ZFEÚ. Je potrebné zdôrazniť najmä to, že: 

1. EFSI sa vymedzuje ako jasne identifikovateľný a transparentný nástroj záruk a že záruka 

je podporovaná najmä z rozpočtu Únie. 

2. Členovia investičného výboru sú určení na základe návrhu Komisie.  

3. Komisia bude mať zastúpenie v riadiacom výbore EFSI. 

4. Komisia je členom Správnej rady EIB a konzultuje sa s ňou pred tým, ako EIB schváli 

akúkoľvek finančnú a investičnú operáciu.  

5. Európske centrum investičného poradenstva bude čiastočne založené na existujúcich 

poradenských službách Komisie.  

6. Zdroje záručného fondu spravuje Komisia.  

7. Komisia a EIB s podporou členských štátov presadzujú vytvorenie transparentnej 

databázy súčasných a potenciálnych budúcich investičných projektov v Únii. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové 

veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Citácia 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na stanoviská Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru a 

Výboru regiónov, 

so zreteľom na stanoviská Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru, 

Výboru regiónov a Európskeho dvora 

audítorov, 
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Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Dvor audítorov prijal 12. marca 2015 

stanovisko č. 4/2015 (podľa článku 287 

ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie (ZFEÚ) k návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o 

Európskom fonde pre strategické 

investície a o zmene nariadení (EÚ) 

č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013, v 

ktorom uvádza pripomienky k návrhu 

Komisie a predstavuje návrhy na zlepšenie 

tohto nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) S prihliadnutím na skutočnosť, že v 

súčasnosti sa vysoký podiel súkromných 

úspor v Európe (približne 16 000 miliárd 

EUR) investuje najmä na krátkodobom 

základe a často mimo Únie, by sa mala 

výhodnosť investovania posúdiť aj podľa 

toho, do akej miery dokáže presvedčiť 

súkromných investorov, aby sa viac 

zamerali na dlhodobé financovanie 

hospodárstva. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) EFSI by mal podporovať strategické 

investície s vysokou pridanou 

ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú k 

dosahovaniu politických cieľov Únie. 

(11) EFSI by mal podporovať strategické 

investície s vysokou pridanou 

ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú k 

dosahovaniu cieľov stratégie 

Európa 2020. V tejto súvislosti by podpora 

EFSI v oblasti sietí infraštruktúry mala 

prispieť k cieľom nariadenia (EÚ) č. 

1315/2013 o doprave, nariadenia (EÚ) č. 

347/2013 o energetických sieťach a 

nariadenia (EÚ) č. 283/2014 o 

telekomunikačnej infraštruktúre. 

Projektom so synergiami medzi 

odvetviami dopravy, telekomunikácií 

a energetiky by sa mala venovať osobitná 

pozornosť. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 

projekty, ktorých pomer rizika k 

návratnosti je vyšší než pri existujúcich 

nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 

komplementarita so súčasnými operáciami. 

EFSI by mal financovať projekty v celej 

Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 

najviac postihnuté finančnou krízou. K 

využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, keď 

nie je za primeraných podmienok k 

dispozícii financovanie z iných zdrojov. 

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 

projekty, ktorých pomer rizika k 

návratnosti je vyšší než pri existujúcich 

nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 

komplementarita so súčasnými operáciami. 

EFSI by mal financovať projekty v celej 

Únii, a to najmä v tých krajinách, ktoré sú 

najviac postihnuté finančnou krízou. K 

využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, keď 

nie je za primeraných podmienok k 

dispozícii financovanie z iných zdrojov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Platby do záručného fondu by mali 

mať cieľovú sumu 200 miliónov EUR v 

roku 2016, 300 miliónov. EUR v roku 

2017, 1 miliardu EUR v roku 2018 a 2 

miliardy EUR v roku 2019, ktorú 

Európsky parlament a Rada postupne 

schvália v rámci ročného rozpočtového 

postupu a zohľadnia pritom účinné 

využitie záruky EÚ a posúdenie 

komplementarity operácie vykonanej 

prostredníctvom EFSI v porovnaní 

s bežnými operáciami EIB. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Dohody v oblasti vykonávania EFSI 

a dohľadu nad ním, ako aj formálny 

záväzok členských štátov, budú mať 

rozhodujúci vplyv na jeho úspešné 

fungovanie a budú nevyhnutné najmä na 

zabezpečenie toho, aby sa vybrali len tie 

najlepšie projekty na základe objektívnych 

kritérií bez ohľadu na to, z ktorej krajiny 

pochádzajú. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Operácie financovania a investičné 

operácie EIB podporované z EFSI by sa 

mali spravovať v súlade s vlastnými 

pravidlami a postupmi EIB, a to aj 

pomocou vhodných kontrolných opatrení a 

(24) Operácie financovania a investičné 

operácie EIB podporované z EFSI by sa 

mali spravovať v súlade s nariadením 

(EÚ, Euratom) č. 966/2012 Európskeho 

parlamentu a Rady1a, a to aj pomocou 
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opatrení prijatých s cieľom predchádzať 

daňovým únikom, ako aj v súlade s 

príslušnými pravidlami a postupmi 

týkajúcimi sa Európskeho úradu pre boj 

proti podvodom (OLAF) a Dvora audítorov 

vrátane trojstrannej dohody medzi 

Európskou komisiou, Európskym dvorom 

audítorov a Európskou investičnou 

bankou. 

vhodných kontrolných opatrení a opatrení 

prijatých s cieľom predchádzať daňovým 

únikom, ako aj v súlade s príslušnými 

pravidlami a postupmi týkajúcimi sa 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

(OLAF) a Dvora audítorov. Preto by sa 

malo čo najskôr zistiť, či nedošlo k 

oslabeniu nových transparentných politík, 

ktoré nedávno prijala Európska 

investičná banka. 

 ________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 

nariadenia Rady (ES, Euratom) 

č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, 

s. 1). 

Odôvodnenie 

Nadbytočné. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) EIB by mala pravidelne 

vyhodnocovať činnosti podporované z 

EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 

výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 

aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 

EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 

prispievať k zodpovednosti a analýze 

udržateľnosti. 

(25) EIB a investičný výbor by mali 

pravidelne vyhodnocovať činnosti 

podporované z EFSI a podávať o nich 

správu s cieľom posúdiť ich pridanú 

hodnotu k existujúcim aktivitám 

financovaným Úniou, relevantnosť, 

výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 

aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 

EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 

prispievať k verejnej zodpovednosti, 

riadnemu finančnému hospodáreniu, 

transparentnosti a analýze hospodárskej, 

environmentálnej a sociálnej 

udržateľnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 

sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 

by sa malo vytvoriť Európske centrum 

investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 

by malo poskytovať posilnenú podporu pre 

vypracúvanie a prípravu projektov v celej 

Únii, stavajúc na odborných znalostiach 

Komisie, EIB, národných podporných bánk 

a riadiacich orgánov európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Malo 

by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 

miesto pre všetky otázky týkajúce sa 

technickej pomoci pre investície v rámci 

Únie. 

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 

sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 

by sa malo vytvoriť Európske centrum 

investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 

by malo poskytovať posilnenú podporu pre 

vypracúvanie a prípravu projektov v celej 

Únii, stavajúc na odborných znalostiach 

Komisie, EIB, národných podporných bánk 

a riadiacich orgánov európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Malo 

by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 

miesto pre všetky otázky týkajúce sa 

technickej pomoci pre investície v rámci 

Únie. EIAH by malo spolupracovať s 

existujúcimi poradnými subjektmi vrátane 

EIB, Komisie a členských štátov, ako sú 

„Európske centrum odborných znalostí 

PPP (EPEC) a „finančné nástroje – 

technická poradná platforma (FI-TAP) 

pre EFSI“. EIAH by malo členským 

štátom a regiónom v celej Únii umožniť 

využívať bezplatné odborné znalosti s 

cieľom zabezpečiť spravodlivý prístup k 

financovaniu EFSI. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odseky 29, 

30 a 31. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) S cieľom zabezpečiť, aby rozpočet 

Únie nepodliehal podmieneným záväzkom 

nad rámec viazaných finančných 

prostriedkov, mala by sa zaručiť jeho 

všeobecná imunita a oslobodenie od 

právnych nárokov zo strany príjemcov 

EFSI. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Vzhľadom na povahu svojho 

zriadenia ani záruka EÚ voči EIB ani 

záručný fond nie sú „finančnými 

nástrojmi“ v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

966/2012.4 

(30) Vzhľadom na to, že sa prispôsobili 

finančným nástrojom Únie, záruka EÚ 

voči EIB a záručný fond by mali byť 

v súlade so zásadami riadneho 

finančného hospodárenia, 

transparentnosti, proporcionality, 

nediskriminácie, rovnakého 

zaobchádzania a subsidiarity, ako sa 

uvádza v článku 140 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 966/20124 a v náležitých 

prípadoch v ustanoveniach článku 139 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 

októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

4 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových 

pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 

298, 26.10.2012, s. 1). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) V Únii existuje značné množstvo 

potenciálne životaschopných projektov, 

ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty 

a netransparentnosti spájanej s takýmito 

projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 

že súkromní investori o projektoch nevedia 

alebo nemajú dostatočné informácie na 

posúdenie investičných rizík. Komisia a 

EIB by s podporou členských štátov mali 

podporiť vytvorenie transparentnej 

databázy súčasných a budúcich 

investičných projektov v Únii, do ktorých 

by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 

projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 

pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 

zverejňovali informácie o investičných 

projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 

investori majú spoľahlivé informácie, na 

ktorých založia svoje investičné 

rozhodnutia. 

(31) V Únii existuje značné množstvo 

potenciálne životaschopných projektov, 

ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty 

a netransparentnosti spájanej s takýmito 

projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 

že súkromní investori o projektoch nevedia 

alebo nemajú dostatočné informácie na 

posúdenie investičných rizík. Komisia a 

EIB by s podporou členských štátov mali 

podporiť vytvorenie transparentného 

registra súčasných a budúcich investičných 

projektov v Únii, do ktorých by bolo 

vhodné investovať. Tento „register 

projektov“ by mal zabezpečovať, aby sa 

pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 

zverejňovali informácie o investičných 

projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 

investori majú spoľahlivé informácie, na 

ktorých založia svoje investičné 

rozhodnutia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 

takisto začali pracovať na vytváraní a 

podpore databáz projektov pri projektoch, 

ktoré majú význam z vnútroštátneho 

hľadiska. Informácie, ktoré pripraví 

Komisia a EIB, by mali obsahovať odkazy 

na sprievodné vnútroštátne databázy 

projektov. 

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 

takisto začali pracovať na vytváraní a 

podpore registrov projektov pri projektoch, 

ktoré majú význam z vnútroštátneho 

hľadiska. Informácie, ktoré pripraví 

Komisia a EIB, by mali obsahovať odkazy 

na sprievodné vnútroštátne registre 

projektov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 



 

AD\1057503SK.doc 11/52 PE551.899v02-00 

 SK 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) Hoci projekty identifikované v 

databáze projektov môže EIB využiť pri 

identifikácii a výbere projektov 

podporovaných z EFSI, databáza projektov 

by pri identifikácii projektov mala mať 

širší, celoeurópsky rozsah pôsobnosti. 

Tento rozsah pôsobnosti môže zahŕňať 

projekty, ktoré majú šancu byť plne 

financované súkromným sektorom alebo 

pomocou iných nástrojov poskytovaných 

na európskej alebo vnútroštátnej úrovni. 

EFSI by mal byť schopný podporovať 

financovanie a investície do projektov, 

ktoré boli identifikované v databáze 

projektov, no zahrnutie do zoznamu by 

nemalo automaticky znamenať prístup k 

podpore z EFSI a fondu EFSI by mala byť 

poskytnutá možnosť voľne vyberať a 

podporovať projekty, ktoré na zozname 

zahrnuté nie sú. 

(33) Hoci projekty identifikované v registri 

projektov môže EIB využiť pri identifikácii 

a výbere projektov podporovaných z EFSI, 

register projektov by pri identifikácii 

projektov mal mať širší, celoeurópsky 

rozsah pôsobnosti. Tento rozsah pôsobnosti 

môže zahŕňať projekty, ktoré majú šancu 

byť plne financované súkromným 

sektorom alebo pomocou iných nástrojov 

poskytovaných na európskej alebo 

vnútroštátnej úrovni. EFSI by mal byť 

schopný podporovať financovanie a 

investície do projektov, ktoré boli 

identifikované v registri projektov, no 

zahrnutie do zoznamu by nemalo 

automaticky znamenať prístup k podpore z 

EFSI a fondu EFSI by mala byť poskytnutá 

možnosť voľne vyberať a podporovať 

projekty, ktoré na zozname zahrnuté nie sú. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 

voči európskym občanom, EIB by mala 

Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 

predkladať správy o dosiahnutom pokroku 

a vplyve EFSI. 

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 

voči občanom Únie, EIB, predseda 

riadiacej skupiny a generálny riaditeľ 

investičného výboru by mali Európskemu 

parlamentu a Rade pravidelne predkladať 

správy o dosiahnutom pokroku a vplyve 

EFSI, najmä pokiaľ ide o 

komplementaritu operácií vykonaných v 

rámci EFSI v porovnaní s bežnými 

operáciami EIB. 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (35a) Keďže záručný fond sa bude 

skladať z výrazne prerozdelených 

prostriedkov z rozpočtu Únie, Parlament 

má právo vykonať kontrolu využívania 

rozpočtu EÚ, a to najmä vzhľadom na 

výsledky v oblasti výkonnosti a výdavkov, 

a predvolať si komisára zodpovedného za 

rozpočet Únie. 

Odôvodnenie 

Komisár zodpovedný za rozpočet a Dvor audítorov žiadajú zmenu postupu, akým inštitúcie 

EÚ pristupujú k rozpočtu EÚ, a to najmä z hľadiska potreby zvýšeného dôrazu na 

zodpovednosť a zameranie sa na výsledky v oblasti výkonnosti a výdavkov. Je preto dôležité, 

aby Parlament vykonával kontrolu v týchto oblastiach a vyvodzoval túto zodpovednosť voči 

komisárovi. Právo na vykonávanie kontroly by sa malo vykonávať len voči komisárovi s 

cieľom zabezpečiť nezávislosť riadenia EFSI. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Účelom EFSI je podporovať investície v 

Únii a zabezpečovať zlepšený prístup 

spoločností s maximálne 3 000 

zamestnancami k financovaniu, s 

osobitným dôrazom na malé a stredné 

podniky, prostredníctvom poskytnutia 

kapacity v oblasti preberania rizík pre EIB 

(„dohoda o EFSI“). 

Účelom EFSI je podporovať investície v 

Únii vrátane projektov medzi členskými 

štátmi a tretími krajinami a zabezpečovať 

zlepšený prístup spoločností s maximálne 3 

000 zamestnancami k financovaniu, s 

osobitným dôrazom na malé a stredné 

podniky, prostredníctvom poskytnutia 

kapacity v oblasti preberania rizík pre EIB 

(„dohoda o EFSI“) v súlade so zásadami 

riadneho finančného hospodárenia, 

transparentnosti, proporcionality, 

nediskriminácie, rovnakého 

zaobchádzania a subsidiarity. 
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Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 1 a 

 Vymedzenie pojmov 

 Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 

toto vymedzenie pojmov: 

 a) „dohoda o EFSI“ je právny nástroj, 

pomocou ktorého Komisia a EIB spresnia 

podmienky riadenia EFSI ustanovené 

v tomto nariadení; 

 b) „národné podporné banky alebo 

inštitúcie“ sú právnické osoby 

vykonávajúce finančnú činnosť na 

profesionálnom základe, ktorým členský 

štát udelil verejný mandát na ústrednej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni, aby 

vykonávali verejné rozvojové alebo 

podporné činnosti hlavne na 

nekomerčnom základe; 

 c) „investičné platformy“ sú účelovo 

vytvorené subjekty, riadené účty, zmluvné 

dohody o spolufinancovaní alebo zdieľaní 

rizika alebo dohody uzatvorené inými 

prostriedkami, ktorými investori 

usmerňujú finančné príspevky s cieľom 

financovať rad investičných projektov 

a ktoré môžu zahŕňať národné platformy, 

ktoré združujú niekoľko investičných 

projektov na území daného členského 

štátu, viacnárodné alebo regionálne 

platformy, ktoré združujú niekoľko 

členských štátov, ktoré sa zaujímajú o 

rozsiahle projekty v danej zemepisnej 

oblasti, alebo tematické platformy, ktoré 

môžu združovať investičné projekty 

v danom odvetví; 

 d) „malé a stredné podniky (MSP)“ sú 

mikropodniky, malé a stredné podniky 

vymedzené v odporúčaní Komisie 
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2003/361/ES1a; 
 e) „spoločnosti so strednou trhovou 

kapitalizáciou“ sú právnické osoby s 

najviac 3 000 zamestnancami, ktoré nie sú 

MSP; 

 f) „príjemcovia EFSI“ sú všetci dlžníci 

finančných nástrojov záruk vykonávaných 

EIB na základe dohody o EFSI; 
 g) g) „kapacita v oblasti preberania rizík“ 

znamená, že EFSI preberá ex ante 

obmedzenú časť možného kreditného 

rizika spojeného s financovaním 

špecifického investičného projektu 

prostredníctvom finančného nástroja 

riadeného EIB tak, že agregované 

kreditné riziko v portfóliu sa rovná 

maximálne podielu portfólia zaisteného 

zárukou EÚ; 

 ______________ 

 1a Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 

mája 2003 o vymedzení pojmu 

mikropodniky, malé a stredne veľké 

podniky (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 

36). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) ustanovenia upravujúce zriadenie EFSI 

ako samostatného, jasne 

identifikovateľného a transparentného 

nástroja záruk a osobitného účtu 

spravovaného EIB; 

a) ustanovenia upravujúce zriadenie EFSI 

ako samostatného, jasne 

identifikovateľného a transparentného 

nástroja záruk a osobitného účtu 

spravovaného EIB, v súvislosti s ktorým 

EIB a Komisia podliehajú ročnému 

rozhodnutiu Parlamentu a Rady 

o absolutóriu v súlade s článkom 319 

ZFEÚ a článkami 164, 165 a 166 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 996/2012; 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) ustanovenia o tom, ako Komisia 

prevezme plnú zodpovednosť za skutočné 

využívanie fondov Únie spravovaných 

EFSI, ako je stanovené v článku 17 ods. 1 

Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článku 

317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), a zabráni deleniu zodpovednosti; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) mechanizmy riadenia týkajúce sa EFSI v 

súlade s článkom 3 bez toho, aby bol 

dotknutý štatút Európskej investičnej 

banky; 

d) mechanizmy riadenia týkajúce sa EFSI v 

súlade s článkom 3 bez toho, aby bol 

dotknutý štatút Európskej investičnej 

banky vrátane stropu na riadiace náklady 

EIB a s ohľadom na povinnosti Komisie 

stanovené v článku 17 ods. 1 ZEÚ, článku 

317 ZFEÚ a nariadení (EÚ, Euratom) č. 

966/2012; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) požiadavky upravujúce využívanie 

záruky EÚ vrátane jej využívania v 

osobitných časových lehotách a kľúčových 

ukazovateľov výkonnosti; 

g) požiadavky upravujúce využívanie 

záruky EÚ vrátane jej využívania v 

osobitných časových lehotách a kľúčových 

ukazovateľov výkonnosti zamerané na 

meranie dosiahnutia cieľov, ktoré sleduje 

EFSI, ako je vyjadrené v tomto nariadení, 

pokiaľ ide o rast a zamestnanosť, vplyv 
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na vnútorný trh a podporu MSP; tieto 

požiadavky v prípade potreby prispôsobí 

riadiaci výbor; 

Odôvodnenie 

Posúdenie výkonnosti by malo byť viazané na dosiahnutie politických cieľov EFSI, ako sa 

vymedzuje najmä v odôvodneniach 9 až 14. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ga (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) ustanovenia zabezpečujúce, že MSP 

a mikropodnikom sa poskytne prioritný 

prístup k podpore z EFSI; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) ustanovenia o financovaní 

nevyhnutnom pre EIAH v súlade s 

odsekom 2 tretím pododsekom; 

h) ustanovenia o právnej forme, 

prevádzkovej štruktúre a financovaní 

EIAH v súlade s odsekom 2 tretím 

pododsekom; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ha) ustanovenia o bezpodmienečnom 

obmedzení výdavkov, ktoré vznikli EIB 

v súvislosti s EFSI; 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) ustanovenia zabezpečujúce externý 

audit všetkých projektov financovaných z 

EFSI, ktorý vykonáva Dvor audítorov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V dohode o EFSI sa stanoví, že výnosy 

pripadajúce Únii z operácií podporovaných 

z EFSI sa poskytnú po odpočítaní platieb 

splatných na základe výziev na uplatnenie 

záruky EÚ a následne i nákladov v súlade s 

odsekom 2 tretím pododsekom a článkom 

5 ods. 3. 

V dohode o EFSI sa stanoví, že výnosy 

pripadajúce Únii z operácií podporovaných 

z EFSI sa poskytnú až po nepodmienenú 

hornú hranicu po odpočítaní platieb 

splatných na základe výziev na uplatnenie 

záruky EÚ a následne i nákladov v súlade s 

odsekom 2 tretím pododsekom tohto 

článku a článkom 5 ods. 3. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dodatočné služby, ktoré EIAH poskytuje 

nad rámec existujúcej technickej pomoci 

EIB, sú čiastočne financované Úniou až do 

maximálnej výšky 20 000 000 EUR ročne 

počas obdobia, ktoré sa skončí 31. 

decembra 2020. V rokoch po roku 2020 

bude finančný príspevok Únie priamo 

Dodatočné služby, ktoré EIAH poskytuje 

nad rámec existujúcej technickej pomoci 

EIB, sú čiastočne financované Úniou až do 

maximálnej výšky 20 000 000 EUR ročne 

počas obdobia, ktoré sa skončí 31. 

decembra 2018. Preskúmanie sa vykoná 

do konca roka 2018 s cieľom posúdiť 
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viazaný na ustanovenia obsiahnuté v 

budúcich viacročných finančných rámcoch. 
úspech a pridanú hodnotu EIAH pred 

začatím druhého obdobia financovania od 

1. januára 2019 do 31. decembra 2020. V 

rokoch po roku 2020 bude finančný 

príspevok Únie priamo viazaný na 

ustanovenia obsiahnuté v budúcich 

viacročných finančných rámcoch. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V dohode o EFSI sa stanoví, že na EFSI 

dohliada riadiaci výbor, ktorý určuje 

strategickú orientáciu, strategické 

prideľovanie aktív a operačnú politiku a 

postupy vrátane investičnej politiky pre 

projekty, ktoré EFSI môže podporiť, a 

rizikového profilu EFSI v súlade s cieľmi 

podľa článku 5 ods. 2. Riadiaci výbor si 

spomedzi svojich členov volí predsedu. 

1. 1. V dohode o EFSI sa stanoví, že 

Komisia a EIB sú priamo zodpovedné 

Parlamentu a Rade za spravovanie 

všetkých finančných prostriedkov a záruk 

v rámci EFSI. Na tento účel na EFSI 

dohliada riadiaci výbor, ktorý na účely 

využívanie záruky EÚ určuje strategickú 

orientáciu, strategické prideľovanie aktív a 

operačnú politiku a postupy vrátane 

investičnej politiky pre projekty, ktoré 

EFSI môže podporiť, a rizikového profilu 

EFSI v súlade s cieľmi podľa článku 5 ods. 

2. 

Riadiaci výbor si spomedzi svojich členov 

volí predsedu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Predseda sa spolu s generálnym 

riaditeľom investičného výboru, ako je 

uvedené v odseku 4, minimálne raz ročne 

zúčastnia spoločného vypočutia 

gestorských výborov v Európskom 
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parlamente s cieľom predložiť správu o 

pokroku v činnostiach EFSI. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na 

základe konsenzu. 

Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia na 

základe konsenzu. Tieto rozhodnutia sú 

verejne prístupné. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3 a. Na základe dohody o EFSI sa vytvorí 

poradná skupina. Poradnú skupinu tvoria 

zástupcovia všetkých bánk vrátane 

národných podporných bánk, 

zúčastňujúcich sa na projektoch na 

národnej a miestnej úrovni, na ktoré sa 

vzťahuje záruka EÚ v súlade s článkom 4. 

 Poradná skupina sa stretáva jedenkrát 

ročne v Luxemburgu na pôde EIB. Jej 

schôdze organizuje EIB. Celá ďalšia 

komunikácia a výmena informácií medzi 

členmi poradnej skupiny sa uskutočňuje 

písomne a po roku sa zverejňuje. Poradná 

skupina môže poskytovať riadiacemu 

výboru, investičnému výboru a 

generálnemu riaditeľovi výsledky 

výskumu v záujme neustáleho 

vylepšovania operácií EFSI. Všetky 

náklady a cestovné výdavky týkajúce sa 

poradnej skupiny znášajú subjekty, ktoré 

v nej chcú byť zastúpené. 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Generálneho riaditeľa a zástupcu 

generálneho riaditeľa vymenúva riadiaci 

výbor na základe spoločného návrhu 

Komisie a EIB na obnoviteľné pevne 

stanovené obdobie troch rokov. 

Generálneho riaditeľa a zástupcu 

generálneho riaditeľa vymenúva riadiaci 

výbor na základe spoločného návrhu 

Komisie a EIB a po predchádzajúcom 

schválení Európskym parlamentom na 

pevne stanovené obdobie troch rokov, 

ktoré možno obnoviť iba raz. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Komisia po vypočutí riadiaceho 

výboru a po získaní súhlasu EIB poskytne 

Európskemu parlamentu zoznam 

kandidátov na pozície generálneho 

riaditeľa a jeho zástupcu. 

 Po súhlase EIB Komisia predloží 

Európskemu parlamentu na schválenie 

návrh na vymenovanie generálneho 

riaditeľa a jeho zástupcu. Po schválení 

tohto návrhu riadiaci výbor vymenuje 

generálneho riaditeľa a jeho zástupcu na 

obdobie troch rokov, ktoré možno raz 

obnoviť. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI musí 

mať investičný výbor, ktorý zodpovedá za 

preskúmavanie potenciálnych operácií v 

súlade s investičnou politikou EFSI a za 

schvaľovanie podpory operácií zo záruky 

EÚ v súlade s článkom 5 bez ohľadu na ich 

geografickú lokalitu. 

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI musí 

mať investičný výbor. Investičný výbor 

zodpovedá za preskúmavanie 

potenciálnych operácií v súlade s 

investičnou politikou EFSI a za 

schvaľovanie podpory operácií zo záruky 

EÚ: 

 a) v súlade s článkom 5; 

 b) v súlade so všeobecnými cieľmi 

nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 , ako aj s 

ročnými pracovnými programami TEN-T; 

 c) s preukázanou ekonomickou, 

spoločenskou a trvalo udržateľnou 

pridanou hodnotou z hľadiska podpory 

zamestnanosti, zručností, inovácií a 

konkurencieschopnosti v Únii, ktorá by sa 

nedokázala zabezpečiť bez existujúcich 

finančných prostriedkov a nástrojov Únie; 

 d) bez ohľadu na ich geografickú lokalitu v 

rámci Únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Investičný výbor sa skladá zo šiestich 

nezávislých expertov a generálneho 

riaditeľa. Nezávislí experti musia mať 

vysokú úroveň relevantných trhových 

skúseností s financovaním projektov a 

vymenúva ich riadiaci výbor na 

obnoviteľné pevne stanovené obdobie 

troch rokov. 

Investičný výbor sa skladá z ôsmich 

nezávislých expertov a generálneho 

riaditeľa. Títo experti musia mať vysokú 

úroveň trhových skúseností 

s vypracúvaním a financovaním 

projektov, ako aj odborné poznatky 

z makroekonómie. Členov investičného 

výboru vymenúva riadiaci výbor po 

otvorenom a transparentnom výberovom 

konaní na obnoviteľné pevne stanovené 

obdobie troch rokov.  
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 Na tieto účely riadiaci výbor vypracuje 

zoznam aspoň 16 odborníkov (osem 

mužov a osem žien) a predloží ho 

Európskemu parlamentu. Európsky 

parlament po vypočutí všetkých 

odborníkov z tohto zoznamu rozhodne 

o navrhnutí ôsmych z nich riadiacemu 

výboru na vymenovanie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2 a (odsek) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Životopisy a vyjadrenia záujmu členov 

investičného výboru sa zverejnia, často sa 

aktualizujú a podliehajú kontrolám 

platnosti zo strany Komisie a EIB. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rozhodnutia investičného výboru sa 

prijímajú na základe jednoduchej väčšiny. 

Rozhodnutia investičného výboru sa 

prijímajú na základe jednoduchej väčšiny. 

Sú nezávislé, bez akýchkoľvek 

nenáležitých zásahov a verejne prístupné. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 
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 Rozpočtové pravidlá EFSI a EIAH 

 Riadiaci výbor prijme rozpočtové pravidlá 

uplatniteľné pre EFSI a EIAH. Nesmú sa 

odchýliť od nariadenia (EÚ, Euratom) č. 

966/2012. 
 Komisia môže byť v rámci rokovaní 

o dohode o EFSI pred zriadením EFSI 

alebo po formálnej žiadosti riadiaceho 

výboru splnomocnená povoliť v riadne 

odôvodnených prípadoch výnimky vo 

forme prechodných rozpočtových 

pravidiel prostredníctvom delegovaného 

aktu v súlade s článkom 290 ZFEÚ 

a článku 17 tohto nariadenia. Tieto 

prechodné pravidlá sú platné maximálne 

tri roky alebo pokým Parlament a Rada 

nezmenia nariadenie (EÚ, Euratom) č. 

966/2012 na zahrnutie špeciálnych 

požiadaviek EFSI. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Únia poskytuje EIB záruku za operácie 

financovania alebo investičné operácie 

realizované v Únii, na ktoré sa vzťahuje 

toto nariadenie („záruka EÚ“). Záruka EÚ 

sa poskytuje ako záruka na požiadanie v 

súvislosti s nástrojmi uvedenými v článku 

6. 

1. Únia poskytuje EIB záruku za operácie 

financovania alebo investičné operácie 

realizované v Únii, na ktoré sa vzťahuje 

toto nariadenie („záruka EÚ“). Záruka EÚ 

sa poskytuje aj národným podporným 

bankám alebo inštitúciám v súlade s 

článkom 58 písm. c) nariadenia (EÚ, 

Euratom) č. 966/2012 a investičným 

platformám. Záruka EÚ sa poskytuje ako 

záruka na požiadanie v súvislosti s 

oprávnenými nástrojmi uvedenými v 

článku 6 tohto nariadenia. 

 2. Podmienené právne nároky voči 

Komisii zo strany príjemcov EFSI sa 

obmedzujú na záruku EÚ. 
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Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Záruka EÚ sa poskytuje na operácie 

financovania a investičné operácie EIB 

schválené investičným výborom uvedeným 

v článku 3 ods. 5 alebo na financovanie 

Európskemu investičnému fondu s cieľom 

realizovať operácie financovania a 

investičné operácie EIB v súlade s článkom 

7 ods. 2. Dotknuté operácie musia byť v 

súlade s politikami Únie a podporovať 

ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov: 

2. Záruka EÚ sa poskytuje iba na operácie 

financovania a investičné operácie EIB 

schválené investičným výborom alebo na 

financovanie Európskemu investičnému 

fondu s cieľom realizovať operácie 

financovania a investičné operácie EIB v 

súlade s článkom 7 ods. 2 a schválené 

investičným výborom. 

 Operácie uvedené v prvom pododseku 

musia byť v súlade s politikami Únie, 

hospodársky a technicky uskutočniteľné, 

zabezpečujú komplementaritu, a ak je to 

možné, maximalizujú mobilizáciu 

kapitálu zo súkromného sektora, dopĺňajú 

existujúce finančné prostriedky Únie 

alebo schémy pomoci, poskytujú európsku 

pridanú hodnotu, prispievajú k 

dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 
a musia podporovať ktorýkoľvek z týchto 

všeobecných cieľov: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) rozvoj infraštruktúry, a to aj v oblastiach 

dopravy, najmä v priemyselných centrách; 

energetiky, najmä energetických prepojení 

a digitálnej infraštruktúry; 

a) rozvoj infraštruktúry, a to aj v oblastiach 

dopravy, najmä so zameraním na čistú 

mestskú dopravu a projekty v rámci 

transeurópskej dopravnej siete, ako sa 

vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1315/2013; 

energetiky, najmä energetických prepojení; 
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a digitálnej infraštruktúry; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. V súlade s článkom 17 štatútu Európskej 

investičnej banky účtuje EIB príjemcom 

operácií financovania poplatok, aby 

pokryla svoje výdavky súvisiace s EFSI. 

Bez toho, aby boli dotknuté pododseky 2 a 

3, sa z rozpočtu Únie nehradia žiadne 

administratívne výdavky ani akékoľvek iné 

poplatky EIB na činnosti financovania a 

investičné činnosti, ktoré uskutočňuje EIB 

na základe tohto nariadenia. 

3. V súlade s článkom 17 štatútu Európskej 

investičnej banky účtuje EIB príjemcom 

operácií financovania poplatok, aby 

pokryla svoje výdavky súvisiace s EFSI až 

po nepodmienenú hornú hranicu 

stanovenú v dohode o EFSI. Riziko 

nenávratných výdavkov EIB znáša v plnej 

výške EIB. Bez toho, aby boli dotknuté 

pododseky 2 a 3 tohto odseku, sa 

z rozpočtu Únie nehradia žiadne 

administratívne výdavky ani akékoľvek iné 

poplatky EIB na činnosti financovania a 

investičné činnosti, ktoré uskutočňuje EIB 

na základe tohto nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 EIB môže predložiť výzvu na uplatnenie 

záruky EÚ v súlade s článkom 2 ods. 1 

písm. e) v rámci kumulovaného 

maximálneho limitu, ktorý zodpovedá 1 % 

celkových nesplatených záručných 

záväzkov EÚ, s cieľom pokryť výdavky, 

ktoré napriek tomu, že boli účtované 

príjemcom v rámci finančných 

operácií, neboli vymožené. 

EIB môže predložiť výzvu na uplatnenie 

záruky EÚ v súlade s článkom 2 ods. 1 

písm. e) až po nepodmienenú hornú 

hranicu stanovenú v dohode o EFSI, s 

cieľom pokryť výdavky, ktoré napriek 

tomu, že boli účtované príjemcom v rámci 

finančných operácií, neboli vymožené. 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak by EIB poskytla v mene EFSI pre EIF 

financovanie, ktoré je v súlade s článkom 7 

ods. 2 podporené zárukou EÚ, poplatky 

EIB môžu byť kryté z rozpočtu Únie. 

Ak by EIB poskytla v mene EFSI pre EIF 

financovanie, ktoré je v súlade s článkom 7 

ods. 2 podporené zárukou EÚ, poplatky 

EIB môžu byť kryté z rozpočtu Únie. 

Takéto poplatky sú nepodmienečne 

obmedzené v dohode o EFSI. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Za predpokladu, že sú splnené všetky 

relevantné kritériá oprávnenosti, členské 

štáty môžu využívať európske štrukturálne 

a investičné fondy na to, aby prispeli k 

financovaniu oprávnených projektov, do 

ktorých EIB investuje s podporou záruky 

EÚ. 

4. Za predpokladu, že sú splnené všetky 

relevantné kritériá oprávnenosti, členské 

štáty môžu využívať európske štrukturálne 

a investičné fondy na to, aby prispeli k 

financovaniu oprávnených projektov, do 

ktorých EIB investuje s podporou záruky 

EÚ. V prípadoch, keď sa na riadenie a 

kontrolu takýchto oprávnených projektov 

uplatňuje niekoľko právnych rámcov 

Únie, prednosť má nariadenie (EÚ, 

Euratom) č. 966/2012 a príslušné právne 

predpisy v oblasti odvetvového 

financovania. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Na účely článku 5 ods. 2 platí pravidlo, že 

EIB využíva záruku EÚ na krytie rizika pre 

Na účely článku 5 ods. 2 EIB využíva 

záruku EÚ len na krytie úverového rizika 
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nástroje na portfóliovom základe. pre oprávnené nástroje. Spravidla sa 

záruka EÚ použije len na základe 

oprávnených oprávnených nástrojov 

používaných na financovanie projektov 

schválených investičným výborom. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Záruka EÚ pre EIB má výšku rovnajúcu 

sa 16 000 000 000 EUR, z čoho maximálna 

suma 2 500 000 000 EUR môže byť 

pridelená na financovanie EIB pre EIF v 

súlade s odsekom 2. Bez toho, aby bol 

dotknutý článok 8 ods. 9, súhrnné platby z 

Únie na základe záruky pre EIB nesmú 

presiahnuť výšku záruky. 

1. Záruka EÚ pre EIB má výšku rovnajúcu 

sa 16 000 000 000 EUR, z čoho maximálna 

suma 2 500 000 000 EUR môže byť 

pridelená na financovanie EIB pre EIF v 

súlade s odsekom 2. Bez toho, aby bol 

dotknutý článok 8 ods. 9, súhrnné platby z 

Únie na základe záruky pre EIB nesmú 

presiahnuť výšku záruky, čím sú vylúčené 

podmienené záväzky pre rozpočet Únie. 

Vylučujú sa zákonné nároky koncových 

príjemcov voči Únii nad rámec tejto 

záruky. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Generálny riaditeľ zabezpečí, aby boli 

rizikové opatrenia portfólií, ktoré sú kryté 

zárukou EÚ, ako aj metodológia a údaje, 

ktorými je určené riziko príslušného 

portfólia nástrojov, ľahko dostupné pre 

verejnosť, a aby boli tieto informácie 

pravidelne aktualizované. 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Keď EIB uplatní záruku EÚ v súlade s 

dohodou o EFSI, Únia na požiadanie 

záruku uhradí v súlade s podmienkami 

uvedenej dohody. 

3. Keď EIB uplatní záruku EÚ v súlade s 

dohodou o EFSI, Únia na požiadanie 

záruku uhradí v súlade s podmienkami 

uvedenej dohody. Takáto platba je 

obmedzená na sumu finančných 

prostriedkov, na ktorú ešte EIB 

neuplatnila výzvu na uplatnenie záruky 

EÚ. Všetky ďalšie straty a riziká znášajú 

ostatní prispievatelia do portfólia a strany 

zúčastnené na projektoch. Únia nepreberá 

žiadne podmienené záväzky na rámec 

záruky EÚ. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Do dohody o EFSI sa začlení 

všeobecná imunita Únie a oslobodenie sa 

od právnych nárokov zo strany príjemcov 

EFSI voči Komisii, ktoré sú nad rámec 

záruky EÚ. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) platieb zo všeobecného rozpočtu Únie, a) príspevkov zo všeobecného rozpočtu 

Únie, 

 

 



 

AD\1057503SK.doc 29/52 PE551.899v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 5 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Cieľová suma sa na začiatku dosiahne 

postupnými platbami zdrojov uvedenými v 

odseku 2 písm. a). Ak počas prvotného 

budovania záručného fondu dôjde k 

výzvam na uplatnenie záruky, k 

dosiahnutiu cieľovej sumy prispejú do 

výšky výziev na uplatnenie záruky aj 
základné prostriedky záručného fondu 

stanovené v ods. 2 písm. b), c) a d). 

Cieľová suma sa na začiatku dosiahne 

postupnými platbami zdrojov uvedenými 

v odseku 2 písm. a) a doplní sa 

základnými prostriedkami záručného 

fondu stanovenými v ods. 2 písm. b), c) 

a d). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 6 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 17, 

ktorými sa maximálne o 10 % upraví 

cieľová suma uvedená v odseku 5, aby 

lepšie odzrkadľovala potenciálne riziko 

toho, že dôjde k výzve na uplatnenie 

záruky EÚ. 

Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 17, 

ktorými sa maximálne o 10 % upraví 

cieľová úroveň uvedená v odseku 5 tohto 

článku, aby lepšie odzrkadľovala 

potenciálne riziko toho, že dôjde k výzve 

na uplatnenie záruky EÚ. Ak vznikne 

situácia, že 50 % platieb záručných 

záväzkov by nestačilo, Komisia navrhne 

zvýšenie likviditného vankúša, pričom 

uvedie pôvod dodatočných platobných 

rozpočtových prostriedkov a konečné 

rozhodnutie ponechá na Parlament a 

Radu. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 37. 
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Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Počínajúc 1. januárom 2019, ak v 

dôsledku výziev na uplatnenie záruky 

úroveň záručného fondu klesne pod 50 % 

cieľovej sumy, Komisia predloží správu o 

mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť 

potrebné na jeho doplnenie. 

8. Počínajúc 1. januárom 2018, ak v 

dôsledku výziev na uplatnenie záruky 

zdroje záručného fondu klesnú pod 50 % 

cieľovej sumy, Komisia predloží správu o 

mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť 

potrebné na jeho doplnenie. Ak to Komisia 

bude považovať za potrebné, predloží 

odporúčania týkajúce sa úpravy úrovne 

záruky. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 37. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Rozpočtové výdavky spojené s EFSI 

a finančný záväzok Únie v nijakom 

prípade neprekročia sumu príslušného 

rozpočtového záväzku, ktorý bol 

v súvislosti s ním vytvorený, čím sa 

vylúčia podmienené záväzky rozpočtu 

Únie. 

Odôvodnenie 

V texte o EFSI by sa malo výslovne uviesť, že rozpočet EÚ bude za každých okolností zahŕňať 

len príspevok do záruky stanovenej v príslušnom nariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia a EIB s podporou členských 

štátov presadzujú vytvorenie transparentnej 

databázy súčasných a potenciálnych 

budúcich investičných projektov v Únii. 

Táto databáza nemá vplyv na konečné 

projekty, ktoré môžu byť vybraté na 

podporu podľa článku 3 ods. 5. 

1. Komisia a EIB s podporou členských 

štátov presadzujú vytvorenie transparentnej 

databázy súčasných a potenciálnych 

budúcich investičných projektov v Únii. 

Táto databáza je určená na zviditeľnenie 

pre investorov a iba na informačné účely 

a nemá vplyv na konečné projekty, ktoré 

môžu byť vybraté na podporu podľa článku 

3 ods. 5. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia a EIB pravidelne a 

štruktúrovaným spôsobom vypracujú, 

aktualizujú a distribuujú informácie o 

súčasných a budúcich investíciách, ktoré 

výrazným spôsobom prispievajú k 

dosiahnutiu politických cieľov EÚ. 

2. Komisia a EIB pravidelne a 

štruktúrovaným spôsobom vypracujú, 

aktualizujú a distribuujú informácie o 

všetkých súčasných a budúcich 

investíciách vo verejne prístupnej 

databáze projektov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty pravidelne a 

štruktúrovaným spôsobom vypracujú, 

aktualizujú a distribuujú informácie o 

súčasných a budúcich investičných 

projektoch na ich území. 

3. Členské štáty spolu s EIB pravidelne a 

štruktúrovaným spôsobom vypracujú, 

aktualizujú a distribuujú informácie o 

všetkých súčasných a budúcich 

investičných projektoch na ich území. 
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Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, 

každý polrok predkladá Komisii správu o 

operáciách financovania a investičných 

operáciách EIB podľa tohto nariadenia. 

Táto správa musí obsahovať posúdenie 

dodržiavania požiadaviek o využívaní 

záruky EÚ a kľúčové ukazovatele 

výkonnosti stanovené podľa článku 2 ods. 

1 písm. g). Správa musí zároveň obsahovať 

štatistické, finančné a účtovné údaje o 

každej jednotlivej operácii financovania a 

investičnej operácii EIB, ako aj údaje na 

súhrnnom základe. 

1. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, 

každý polrok predkladá Európskemu 

parlamentu, Rade a Komisii správu o 

operáciách financovania a investičných 

operáciách EIB podľa tohto nariadenia. 

Jedna z dvoch správ sa dokončí v 

primeranom čase, aby Komisia mohla 

začleniť relevantné údaje do ročnej 

účtovnej závierky a musí obsahovať 

posúdenie dodržiavania požiadaviek o 

využívaní záruky EÚ a kľúčové 

ukazovatele výkonnosti stanovené podľa 

článku 2 ods. 1 písm. g). Správa musí 

zároveň obsahovať štatistické, finančné a 

účtovné údaje o každej jednotlivej operácii 

financovania a investičnej operácii EIB, 

ako aj údaje na súhrnnom základe. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 40. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, 

predkladá každoročne Európskemu 

parlamentu a Rade správu o operáciách 

financovania a investičných operáciách 

EIB. Táto správa sa uverejňuje a musí 

obsahovať: 

2. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, 

predkladá každoročne Európskemu 

parlamentu, Rade a Dvoru audítorov 

správu o operáciách financovania a 

investičných operáciách EIB podľa tohto 

nariadenia. Táto výročná správa sa 

uverejňuje a musí obsahovať: 
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Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) posúdenie operácií financovania a 

investičných operácií EIB na úrovni 

prevádzky, sektora, krajiny a regiónu a ich 

súlad s týmto nariadením, spolu s 

posúdením pridelenia operácií 

financovania a investičných operácií EIB 

medzi ciele podľa článku 5 ods. 2; 

a) posúdenie operácií financovania a 

investičných operácií EIB na úrovni 

prevádzky, sektora, krajiny a regiónu a ich 

súlad s týmto nariadením a nariadením 

(EÚ, Euratom) č. 966/2012, spolu s 

posúdením začlenenia operácií 

financovania a investičných operácií EIB 

medzi ciele: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) posúdenie pridanej hodnoty, mobilizácie 

zdrojov súkromného sektora, 

odhadovaných a skutočných výstupov, 

výsledkov a vplyvu operácií financovania a 

investičných operácií EIB na súhrnnom 

základe; 

b) posúdenie pridanej hodnoty a 

výkonnosti projektov vzhľadom na 

odhadovanú a realizovanú návratnosť 

investícií v pokročilom štádiu projektu a 

komplementarity operácie vykonávanej v 

rámci EFSI v porovnaní s bežnými 

operáciami EIB, mobilizácie zdrojov 

súkromného sektora, odhadovaných a 

skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu 

operácií financovania a investičných 

operácií EIB na súhrnnom základe; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) zamýšľaný pákový efekt a dosiahnutý 

pákový efekt operácií financovania a 
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investičných operácií EIB; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) posúdenie príspevku k cieľom 

nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 o doprave, 

nariadenia (EÚ) č. 347/2013 o 

energetických sieťach a nariadenia (EÚ) 

č. 283/2014 o telekomunikačnej 

infraštruktúre; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) posúdenie finančného prínosu 

preneseného na príjemcov operácií 

financovania a investičných operácií EIB 

na súhrnnom základe; 

c) posúdenie finančnej sumy prenesenej 

na príjemcov a posúdenie operácií 

financovania a investičných operácií EIB 

na súhrnnom základe; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) posúdenie kvality operácií financovania 

a investičných operácií EIB; 

d) posúdenie pridanej hodnoty operácií 

financovania a investičných operácií EIB a 

rizík spojených s týmito operáciami; 
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Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) zoznam finančných 

sprostredkovateľov zapojených do 

vykonávania operácií financovania a 

investičných operácií EIB vrátane 

akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 

uplatňovania článku 14 a 15; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) zoznam príjemcov EFSI vrátane 

dlžníkov finančných nástrojov so zárukou 

Únie vykonávaných zo strany EIB v rámci 

dohody EFSI; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) podrobné informácie o výzvach na 

uplatnenie záruky EÚ; 

e) podrobné informácie o výzvach na 

uplatnenie záruky EÚ, stratách, výnosoch, 

vymožených sumách a iných prijatých 

platbách; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) hodnotu kapitálových investícií 

vzhľadom na predchádzajúce roky a 

nahromadené údaje o poklese hodnoty 

kapitálových aktív; 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) finančné výkazy EFSI. f) finančné výkazy EFSI spolu so 

stanoviskom nezávislého externého 

audítora; 

Odôvodnenie 

Nevyžaduje vysvetlenie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) podrobné informácie o projektoch, 

ktoré získali príspevky z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na 

financovanie oprávnených projektov, do 

ktorých EIB investuje s podporou záruky 

EÚ, ako sa uvádza v článku 5 ods. 4; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 – písmeno f b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) štatistické, finančné a účtovné údaje o 

operáciách financovania a investičných 

operáciách EIB na súhrnnom základe. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely účtovníctva a vykazovania 

Komisie v súvislosti s rizikami krytými 

zárukou EÚ a spravovania záručného 

fondu EIB, podľa potreby v spolupráci s 

EIF, Komisii každoročne poskytuje: 

3. Na účely účtovníctva a vykazovania 

Komisie v súvislosti s rizikami krytými 

zárukou EÚ a spravovania záručného 

fondu EIB, podľa potreby v spolupráci s 

EIF, Komisii a Dvoru audítorov 

každoročne poskytuje: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) posúdenie rizík EIB a EIF a informácie 

o ich odstupňovaní v súvislosti s 

operáciami financovania a investičnými 

operáciami EIB; 

a) posúdenie rizík EIB a EIF a informácie 

o ich odstupňovaní v súvislosti 

s operáciami financovania a investičnými 

operáciami EIB podľa tohto nariadenia; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) nesplatený finančný záväzok pre EÚ 

týkajúci sa záruk poskytnutých na operácie 

b) nesplatený finančný záväzok pre Úniu 

týkajúci sa záruk poskytnutých na operácie 
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financovania a investičné operácie EIB, v 

členení podľa jednotlivých operácií; 

financovania a investičné operácie EIB 

podľa tohto nariadenia, v členení podľa 

jednotlivých operácií; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) rozvoj opatrenia o hodnote v riziku a 

iných opatrení v oblasti rizík pre všetky 

držané portfóliá projektov a pre každý 

druh portfólií oprávnených nástrojov; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia každoročne do 30. júna zasiela 

Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru 

audítorov výročnú správu o stave 

záručného fondu a jeho spravovaní v 

predchádzajúcom kalendárnom roku. 

6. Komisia každoročne do 31. marca 

zasiela Európskemu parlamentu, Rade a 

Dvoru audítorov účtovnú závierku, 

finančný výkaz a výročnú správu v súlade 

s nariadením (ES, Euratom) č. 996/2012 o 

stave EFSI a jeho spravovaní v 

predchádzajúcom kalendárnom roku. V 

tejto správe sa poskytujú aj informácie o 

primeranosti úrovne záruky EÚ a podľa 

potreby odporúčania na úpravu jej 

úrovne. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov 4/2015 o EFSI - odseky 37 a 

41 
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Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa 

generálny riaditeľ zúčastňuje na 

vypočúvaní o výsledkoch EFSI v 

Európskom parlamente. 

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu a 

najmenej dvakrát ročne sa generálny 

riaditeľ, predseda riadiaceho výboru, 

komisár zodpovedný za rozpočet Únie a 

predseda predstavenstva EIB zúčastňujú 
na vypočúvaniach v rámci ročného 

postupu udeľovania absolutória o 

výsledkoch a finančnom hospodárení 

EFSI v Európskom parlamente. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Na žiadosť Európskeho parlamentu sa 

komisár zodpovedný za rozpočet Únie 

zúčastňuje na vypočutí o využívaní 

finančných prostriedkov EÚ v rámci 

záručného fondu v Európskom 

parlamente. 

Odôvodnenie 

Keďže záručný fond bude pozostávať z výrazne prerozdelených prostriedkov z rozpočtu EÚ, 

Parlament by mal mať právo predvolať komisára zodpovedného za rozpočet EÚ a požiadať 

ho, aby vykonal kontrolu využívania rozpočtu EÚ, a to najmä vzhľadom na výsledky v oblasti 

výkonnosti a výdavkov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na otázky, ktoré EFSI adresuje 

Európsky parlament, odpovedá generálny 

riaditeľ ústne alebo písomne, a to vždy 

najneskôr do piatich týždňov od doručenia 

otázky. 

2. Na otázky, ktoré EFSI adresuje 

Európsky parlament, odpovedá generálny 

riaditeľ, predseda riadiaceho výboru, 

komisár zodpovedný za rozpočet Únie a 

predseda predstavenstva EIB ústne alebo 

písomne, a to vždy najneskôr do štyroch 

týždňov od doručenia otázky. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Komisia, podľa potreby v spolupráci 

s EIB a EIF, informuje o finančnej 

výkonnosti EFSI v hodnotiacej správe 

uvedenej v článku 318 ZFEÚ. 

Odôvodnenie 

Európsky parlament vo svojich posledných uzneseniach o udelení absolutória Komisii 

požiadal o to, aby sa hodnotiaca správa vypracovaná Komisiou podľa článku 318 ZFEÚ 

zameriavala najmä na stratégiu pre rast a zamestnanosť. Táto požiadavka bola potvrdená 

v iniciatívnej správe o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov: nový 

nástroj na zlepšenie postupu udelenia absolutória Európskej komisii, pozri bod 11 

(2013/2172(INI)). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b. Na žiadosť Európskeho parlamentu 

predloží EIB počas postupu udeľovania 

absolutória akékoľvek informácie. 

 

 



 

AD\1057503SK.doc 41/52 PE551.899v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

EIB najneskôr do [OP vložiť dátum: 18 

mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia] vyhodnotí fungovanie EFSI. 

EIB svoje hodnotenie predkladá 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii; 

EIB najneskôr do [OP vložiť dátum: 12 

mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia] vyhodnotí fungovanie EFSI aj 

vzhľadom na projekty EFSI na základe 

podprogramov a vyhodnotí životný cyklus 

cielených investícií. EIB svoje hodnotenie 

predkladá Európskemu parlamentu, Rade a 

Komisii. K tomuto hodnoteniu sa pripojí 

stanovisko Dvora audítorov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia najneskôr do [OP vložiť dátum: 

18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 

tohto nariadenia] vyhodnotí využívanie 

záruky EÚ a fungovanie záručného fondu, 

ako aj využívanie základných prostriedkov 

podľa článku 8 ods. 9.. Komisia svoje 

hodnotenie predkladá Európskemu 

parlamentu a Rade. 

EIB najneskôr do [OP vložiť dátum:  12 

mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia] vyhodnotí využívanie záruky 

EÚ a fungovanie záručného fondu, aj to 

vzhľadom na projekty, ktoré čerpajú 

výhody zo záruk vychádzajúcich z 

podprogramov, a vyhodnotí životný cyklus 

cielených investícií, ako aj využívanie 

základných prostriedkov podľa článku 8 

ods. 9. Komisia svoje hodnotenie 

predkladá Európskemu parlamentu a Rade. 

K tomuto hodnoteniu sa pripojí stanovisko 

Dvora audítorov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Nezávislé externé strany na požiadanie 

Európskeho parlamentu alebo Rady 

vyhodnotia fungovanie EFSI, ako aj 

využívanie záruky EÚ a fungovanie 

záručného fondu vrátane využívania 

základných prostriedkov v súlade s 

článkom 8 ods. 9. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 42. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) EIB uverejní komplexnú správu o 

fungovaní EFSI; 

a) EIB uverejní komplexnú správu o 

fungovaní EFSI a o projektoch EFSI na 

základe podprogramov tak, aby 

zodpovedali životnému cyklu cielených 

investícií; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Komisia uverejní komplexnú správu o 

využívaní záruky EÚ a o fungovaní 

záručného fondu. 

b) Komisia uverejní komplexnú správu o 

využívaní záruky EÚ a o fungovaní 

záručného fondu a o projektoch, ktoré 

čerpajú výhody zo záruky na základe 

podprogramov tak, aby zodpovedali 

životnému cyklu cielených investícií. 
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Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. EIB a EIF pravidelne poskytujú 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 

všetky svoje nezávislé hodnotiace správy, 

v ktorý sa posudzujú praktické výsledky 

dosiahnuté v oblasti osobitných činností 

EIB a EIF na základe tohto nariadenia. 

4. EIB a EIF pravidelne poskytujú 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 

všetky svoje nezávislé hodnotiace správy, 

v ktorý sa posudzujú praktické výsledky 

dosiahnuté v oblasti osobitných činností 

EIB a EIF na základe tohto nariadenia, 

pričom sa zameriava na výsledky a vplyvy. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia najneskôr do [OP vložiť dátum: 

3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia] predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 

tohto nariadenia, ku ktorej pripojí prípadný 

relevantný návrh. 

5. Komisia najneskôr do [OP vložiť dátum: 

3 roky po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia] predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o uplatňovaní 

tohto nariadenia vrátane posúdenia 

pridanej hodnoty EFSI a jeho 

komplementarity s existujúcimi nástrojmi 

financovania EÚ, ku ktorej pripojí 

prípadný relevantný návrh vylepšení. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V súlade s vlastnou politikou 

transparentnosti prístupu k dokumentom a 

informáciám EIB na svojej webovej 

lokalite verejne sprístupňuje informácie 

týkajúce sa všetkých operácií financovania 

1. V súlade s vlastnou politikou 

transparentnosti prístupu k dokumentom 

a informáciám EIB na svojej webovej 

lokalite verejne sprístupňuje informácie 

týkajúce sa všetkých operácií financovania 
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a investičných operácií EIB a spôsob, 

akým prispievajú k všeobecným cieľom 

uvedeným v článku 5 ods. 2. 

a investičných operácií EIB a spôsob, 

akým prispievajú k všeobecným cieľom 

a špecifickým operáciám uvedeným v 

článku 5 ods. 2. 

 2. EIB zaručí, aby všetci občania Únie, 

ako aj všetky fyzické osoby a právnické 

osoby s bydliskom alebo so sídlom v 

niektorom členskom štáte, mali prístup k 

dokumentom, ktoré súvisia s EFSI, v 

súlade s nariadením č. 1049/2001 

Európskeho parlamentu a Rady1a. 

 3. V prípade podrobnej dohody medzi 

Komisiou a EIB, pokiaľ ide o výmenu a 

zverejňovanie informácií, sa takáto 

dohoda zverejní. 

 _______________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 

o prístupe verejnosti k dokumentom 

Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 

(Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Dohoda o EFSI sa zverejní. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 44. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Záruka EÚ, platby a prostriedky 1. Externý audit činností realizovaných v 



 

AD\1057503SK.doc 45/52 PE551.899v02-00 

 SK 

vymožené na základe tejto záruky, ktoré 

sú pripísateľné do všeobecného rozpočtu 

Únie, sú predmetom auditu, ktorý 

vykonáva Dvor audítorov. 

súlade s týmto nariadením vykonáva Dvor 

audítorov v súlade s článkom 287 ZFEÚ, 

a je teda predmetom postupu udelenia 

absolutória EP v súlade s článkom 319 

ZFEÚ. Komisia zabezpečí, aby Dvor 

audítorov mohol uplatňovať svoje právo 

uvedené v prvom pododseku článku 287 

ods. 3 ZFEÚ a mal úplný prístup ku 

všetkým informáciám, ktoré potrebuje na 

vykonanie auditu. EIB a Komisia 

zabezpečia, aby všetky strany, ktorých sa 

týkajú činnosti realizované v súlade s 

týmto nariadením, boli informované o 

práve Dvora audítorov uvedenom v prvom 

pododseku článku 287 ods. 3 ZFEÚ. EIB, 

EIF, všetci finanční sprostredkovatelia 

zapojení do činností realizovaných v 

súlade s týmto nariadením a koneční 

príjemcovia poskytnú Dvoru audítorov 

všetky prostriedky a informácie, ktoré 

Dvor audítorov považuje za potrebné na 

splnenie svojej úlohy podľa článku 161 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. 

Trojstranná dohoda medzi Európskou 

komisiou, Európskym dvorom audítorov a 

Európskou investičnou bankou sa 

reviduje s cieľom zohľadniť požiadavky 

tohto článku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Európsky parlament a Rada môžu 

požiadať, aby Dvor audítorov preskúmal 

akékoľvek ďalšie náležité otázky patriace 

od ich pôsobnosti stanovenej v článku 287 

ods. 4 ZFEÚ. 
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Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Dvor audítorov vypracuje za každé 12-

mesačné obdobie začínajúce 1. apríla 

každého roku osobitnú správu. V každej 

osobitnej správe sa preskúma, či: 

 a) sa dostatočne zohľadnila účinnosť a 

efektívnosť pri využívaní EFSI; 

 b) podpora pre EFSI prispela k cieľom 

udržateľnej tvorby pracovných miest, 

dlhodobého rastu a 

konkurencieschopnosti; 
 c) činnosti EFSI boli vykonané v súlade 

so zásadami riadneho finančného 

hospodárenia, transparentnosti, 

proporcionality, nediskriminácie, 

komplementarity, rovnakého 

zaobchádzania a subsidiarity. 

 Každá osobitná správa sa vypracuje do 

šiestich mesiacov od konca obdobia, 

ktorého sa týka. 

 Dvor audítorov pošle správy riadiacim 

orgánom EFSI, EIB, Európskemu 

parlamentu, Rade a Komisii a 

bezodkladne sa zverejní. 

 Dvor audítorov má právomoc získať od 

riadiacich orgánov EFSI, EIB a Komisie 

akékoľvek informácie, ktoré sú 

relevantné z hľadiska plnenia úloh, ktoré 

mu boli zverené týmto článkom, a tieto 

poskytnú akékoľvek informácie, o ktoré 

boli požiadané v lehotách, ktoré môže 

Dvor audítorov určiť. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh odzrkadľuje existujúce ustanovenia v nariadení o jednotnom fonde 

na riešenie krízových situácií (nariadenie č. 806/2014), pokiaľ ide o mandát Dvora audítorov 

predkladať ročné osobitné správy o výsledkoch EFSI, a to v súlade so zásadami riadneho 

finančného hospodárenia. 
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Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. EIB bezodkladne upovedomí OLAF a 

poskytne mu potrebné informácie, keď v 

ktorejkoľvek fáze prípravy, realizácie alebo 

ukončovania operácií podliehajúcich 

záruke EÚ nadobudne dôvod domnievať 

sa, že došlo k prípadnému výskytu 

podvodu, korupcie, prania špinavých 

peňazí alebo inej protiprávnej činnosti, 

ktoré môžu mať vplyv na finančné záujmy 

Únie. 

1. EIB bezodkladne upovedomí OLAF a 

poskytne mu potrebné informácie, keď v 

ktorejkoľvek fáze prípravy, realizácie alebo 

ukončovania operácií podliehajúcich EFSI 

nadobudne dôvod domnievať sa, že došlo k 

prípadnému výskytu podvodu, korupcie, 

sprenevery, prania špinavých peňazí alebo 

inej protiprávnej činnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na finančné záujmy Únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. OLAF môže vykonávať vyšetrovania, a 

to aj kontroly a inšpekcie na mieste, v 

súlade s ustanoveniami a postupmi 

stanovenými v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 

883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 

2185/96 a nariadení Rady (ES, Euratom) č. 

2988/95 s cieľom chrániť finančné záujmy 

Únie, zistiť, či v súvislosti s akýmikoľvek 

operáciami s podporou záruky EÚ došlo k 

podvodu, korupcii, praniu špinavých 

peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej 

činnosti, ktoré majú vplyv na finančné 

záujmy Únie. Informácie získané v 

priebehu takéhoto vyšetrovania môže 

OLAF zaslať príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov. 

2. OLAF vykonáva vyšetrovania, a to aj 

kontroly a inšpekcie na mieste, v súlade s 

ustanoveniami a postupmi stanovenými v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ, Euratom) č. 883/20135, nariadení 

Rady (Euratom, ES) č. 2185/966 a 

nariadení Rady (ES, Euratom) č. 2988/957 

s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, 

zistiť, či v súvislosti s akýmikoľvek 

operáciami podľa tohto nariadenia došlo 

k podvodu, korupcii, praniu špinavých 

peňazí, financovaniu terorizmu, daňovým 

podvodom a daňovým únikom alebo 

akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktoré 

majú vplyv na finančné záujmy. 

Informácie získané v priebehu takéhoto 

vyšetrovania môže OLAF zaslať 

príslušným orgánom dotknutých členských 

štátov. 
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__________________ __________________ 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 

septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 

zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 

Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 

248, 18.9.2013, s. 1). 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 

septembra 2013 o vyšetrovaniach 

vykonávaných Európskym úradom pre boj 

proti podvodom (OLAF), ktorým sa 

zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 

Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 

248, 18.9.2013, s. 1). 

6 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 

2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 

a inšpekciách na mieste, vykonávaných 

Komisiou s cieľom ochrany finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev pred 

spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 

292, 15.11.1996, s. 2). 

6 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 

2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách 

a inšpekciách na mieste, vykonávaných 

Komisiou s cieľom ochrany finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev pred 

spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 

292, 15.11.1996, s. 2). 

7 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

7 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 

2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 

finančných záujmov Európskych 

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 

s. 1). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Keď sa takéto protiprávne činnosti 

dokážu, EIB uskutoční snahu o vymoženie 

prostriedkov v súvislosti so svojimi 

operáciami s podporou záruky EÚ. 

Keď OLAF odporučí vymoženie 

prostriedkov z dôvodu protiprávnych 

činností vrátane prania špinavých peňazí, 

financovania terorizmu, daňových 

podvodov a daňových únikov, korupcie 

alebo podvodu zistených počas 

vyšetrovania, ktoré majú vplyv na 

finančné záujmy, a keď sa takéto 

protiprávne činnosti dokážu, EIB a 

Komisia uskutočnia vymoženie 

prostriedkov v súvislosti so svojimi 

operáciami. 
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Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Dohody o financovaní podpísané v 

súvislosti s operáciami s podporou podľa 

tohto nariadenia zahŕňajú výnimky 

umožňujúce vylúčenie z operácií 

financovania a investičných operácií EIB a 

v prípade potreby vhodné opatrenia na 

vymáhanie prostriedkov v prípade 

podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej 

činnosti v súlade s dohodou o EFSI, 

politikou EIB a uplatniteľnými 

regulačnými požiadavkami. Rozhodnutie o 

tom, či uplatniť vylúčenie z operácie 

financovania a investičnej operácie EIB, sa 

prijíma v súlade s príslušnou dohodou o 

financovaní alebo príslušnou investičnou 

dohodou. 

3. Dohody o financovaní podpísané v 

súvislosti s operáciami s podporou podľa 

tohto nariadenia zahŕňajú výnimky 

umožňujúce vylúčenie z operácií 

financovania a investičných operácií EIB a 

v prípade potreby vhodné opatrenia na 

vymáhanie prostriedkov v prípade 

podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej 

činnosti v súlade s dohodou o EFSI, 

politikou EIB a uplatniteľnými 

regulačnými požiadavkami. Rozhodnutie o 

tom, či uplatniť vylúčenie z operácie 

financovania a investičnej operácie EIB, sa 

prijíma v súlade s príslušnou dohodou o 

financovaní alebo príslušnou investičnou 

dohodou. Tieto dohody sa oznámia 

Európskemu parlamentu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. EIB vo svojich operáciách financovania 

a investičných operáciách nepodporuje 

žiadne činnosti, ktoré sa uskutočňujú na 

protiprávne účely, vrátane prania 

špinavých peňazí, financovania terorizmu, 

daňových podvodov a daňových únikov, 

korupcie alebo podvodov, ktoré majú 

vplyv na finančné záujmy Únie. EIB sa 

najmä nezúčastňuje na žiadnych 

operáciách financovania alebo investičných 

operáciách prostredníctvom subjektu 

sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, 

v súlade so svojou politikou v oblasti slabo 

regulovaných alebo nespolupracujúcich 

1. EIB, EIF a všetci finanční 

sprostredkovatelia vo svojich operáciách 

financovania a investičných operáciách 

nepodporujú žiadne činnosti, ktoré sa 

uskutočňujú na protiprávne účely, vrátane 

prania špinavých peňazí, financovania 

terorizmu, daňových podvodov a daňových 

únikov, korupcie alebo podvodov, ktoré 

majú vplyv na finančné záujmy Únie. EIB 

sa najmä vzhľadom na uplatňovanie 

medzinárodne dohodnutých daňových 

noriem nezúčastňuje na žiadnych 

operáciách financovania alebo investičných 

operáciách prostredníctvom subjektu 
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jurisdikcií, na základe politík Únie, 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj alebo Finančnej akčnej skupiny. 

sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, 

v súlade so svojou politikou v oblasti slabo 

regulovaných alebo nespolupracujúcich 

jurisdikcií, na základe politík Únie, 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a 

rozvoj alebo Finančnej akčnej skupiny. 

EIB prenáša tieto požiadavky na 

akúkoľvek tretiu stranu, ktorá prispieva 

do EFSI, alebo na akúkoľvek investičnú 

platformu. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh predstavuje konkrétnejšie znenie článku 140 ods. 4 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, z ktorého vychádzal. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré podpísali EIB alebo EIF 

počas obdobia od 1. januára 2015 do 

uzatvorenia dohody o EFSI, môžu EIB 

alebo EIF predložiť Komisii na krytie 

zárukou EÚ. 

1. Operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré podpísali EIB alebo EIF 

počas obdobia od 1. januára 2015 do 

uzatvorenia dohody o EFSI, môžu EIB 

alebo EIF predložiť investičnému výboru 

na posúdenie. Investičný výbor môže 

predložiť tieto operácie Komisii a 

navrhnúť, aby boli kryté zárukou EÚ. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 45. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia tieto operácie posúdi a ak spĺňajú 2. Komisia po zohľadnení posúdenia, 
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vecné požiadavky stanovené v článku 5 a v 

dohode o EFSI, rozhodne o tom, že záruka 

EÚ sa na tieto operácie vzťahuje. 

ktoré vykonal investičný výbor, tieto 

operácie posúdi a ak spĺňajú vecné 

požiadavky stanovené v článku 5 a v 

dohode o EFSI, rozhodne o tom, že záruka 

EÚ sa na tieto operácie vzťahuje. O svojom 

rozhodnutí informuje Parlament. 

Odôvodnenie 

Myšlienka vyjadrená v stanovisku Európskeho dvora audítorov č. 4/2015 k EFSI – odsek 45. 
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