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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre rozvoj a Výbor 

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

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Ambiciózny plán pre vonkajšie 

investície (External Investment Plan) je 

potrebný na podporu začínajúcich 

investícií v Afrike a v krajinách susedstva 

Únie ako prostriedok na presadzovanie 

cieľov programu Organizácie Spojených 

národov pre trvalo udržateľný rozvoj do 

roku 2030 (ďalej len „program 2030“), ako 

aj záväzkov plynúcich z nedávno 

revidovanej európskej susedskej politiky, 

aby sa tak riešili základné príčiny 

migrácie. Malo by to tiež prispieť 

k vykonávaniu parížskej dohody o zmene 

klímy (COP 21). 

(1) Ambiciózny plán pre vonkajšie 

investície (External Investment Plan) je 

potrebný na podporu začínajúcich 

investícií v Afrike a v krajinách susedstva 

Únie ako prostriedok na presadzovanie 

cieľov programu Organizácie Spojených 

národov pre trvalo udržateľný rozvoj do 

roku 2030 (ďalej len „program 2030“), ako 

aj záväzkov plynúcich z nedávno 

revidovanej európskej susedskej politiky, 

aby sa tak riešila jedna zo základných 

príčin migrácie. Malo by to tiež prispieť 

k vykonávaniu parížskej dohody o zmene 

klímy (COP 21). 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Plán pre vonkajšie investície by mal 

zahŕňať záväzok Únie podľa akčného 

programu z Addis Abeby o financovaní 

rozvoja. Takisto by mal európskym 

investorom a súkromným spoločnostiam 

vrátane malých a stredných podnikov 

umožniť účinnejšie sa podieľať na trvalo 

udržateľnom rozvoji v partnerských 

krajinách. 

(2) Plán pre vonkajšie investície by mal 

zahŕňať záväzok Únie podľa akčného 

programu z Addis Abeby o financovaní 

rozvoja. Takisto by mal európskym 

investorom a súkromným spoločnostiam, 

najmä malým a stredným podnikom, 

umožniť účinnejšie sa podieľať na trvalo 

udržateľnom rozvoji v partnerských 

krajinách, so silným dôrazom na 

udržateľnosť. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Plán pre vonkajšie investície by mal 

poskytnúť integrovaný finančný balík na 

financovanie začínajúcich investícií v 

regiónoch Afriky pre krajiny, ktoré sú 

signatármi Dohody o partnerstve medzi 

členmi skupiny afrických, karibských a 

tichomorských štátov na jednej strane a 

Európskym spoločenstvom a jeho 

členskými štátmi na strane druhej, 

podpísanej v Cotonou 23. júna 2000, a pre 

krajiny európskeho susedstva, a vytvárať 

tak rast a pracovné príležitosti, 

maximalizovať doplnkovosť, prinášať 

inovatívne produkty a prilákať finančné 

prostriedky súkromného sektora. 

(4) Plán pre vonkajšie investície by mal 

poskytnúť integrovaný finančný balík na 

financovanie začínajúcich investícií v 

regiónoch Afriky pre krajiny, ktoré sú 

signatármi Dohody o partnerstve medzi 

členmi skupiny afrických, karibských a 

tichomorských štátov na jednej strane a 

Európskym spoločenstvom a jeho 

členskými štátmi na strane druhej, 

podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 

(Dohoda o partnerstve AKT – EÚ), a pre 

krajiny európskeho susedstva. Tým by sa 

mal vytvárať ďalší rast a pracovné 

príležitosti, maximalizovať doplnkovosť a 

pomôcť prinášať inovatívne produkty 

prostredníctvom podpory využívania 

ďalších finančných prostriedkov 
súkromného sektora, udržateľného rozvoja 

a obehového hospodárstva. Mal by sa 

zaistiť vyvážený geografický prístup, aby 

mali všetky zmluvné strany Dohody o 

partnerstve AKT – EÚ a všetky krajiny 

európskeho susedstva rovnaké možnosti 

prístupu k finančným prostriedkom v 

rámci vonkajšieho investičného plánu.  

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Vzhľadom na zistenia Európskeho 

dvora audítorov1a  týkajúce sa využívania 

kombinovaného financovania v rámci 

vonkajších vzťahov Únie, v ktorých sa 

poukázalo na skutočnosť, že v prípade 

takmer polovice kontrolovaných projektov 
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neexistujú dostatočné dôkazy, ktoré by 

potvrdzovali, že granty boli odôvodnené, a 

že v niekoľkých prípadoch existujú 

náznaky, že investície by sa boli 

realizovali bez príspevku Únie, je dôležité, 

aby sa kombinované financovanie 

používalo len vtedy, keď Komisia môže 

jasne preukázať jeho pridanú hodnotu. 

 ____________ 

 1a Osobitná správa č. 16/2014 – Účinnosť 

kombinovania grantov v rámci 

regionálnych investičných nástrojov s 

pôžičkami od finančných inštitúcií na 

podporu vonkajších politík EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) EFSD by mal okrem toho fungovať 

ako „jednotné kontaktné miesto“ pre 

prijímanie finančných návrhov od 

finančných inštitúcií a verejných alebo 

súkromných investorov a poskytovať 

široký rozsah finančnej podpory pre 

oprávnené investície. Za záruku EFSD by 

mal ručiť záručný fond EFSD. EFSD by 

mal používať inovačné nástroje na podporu 

investícií a zapojenie súkromného sektora. 

(6) EFSD by mal okrem toho fungovať 

ako „jednotné kontaktné miesto“ na 

prijímanie finančných návrhov od 

finančných inštitúcií a verejných alebo 

súkromných investorov, poskytovanie 

usmernení a všetkých potrebných 

informácií investorom, ktorí chcú 

investovať do rozvojových činností, a 

poskytovanie širokého rozsahu finančnej 

podpory pre oprávnené investície. Za 

záruku EFSD by mal ručiť záručný fond 

EFSD. EFSD by mal používať inovačné 

nástroje na podporu investícií do 

udržateľného rozvoja v partnerských 

krajinách a na zapojenie súkromného 

sektora. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Strategická rada by okrem toho 

mala podporovať Komisiu pri stanovovaní 

strategického vedenia a celkových 

investičných cieľov. Strategická rada by 

tiež mala podporovať koordináciu 

a súdržnosť medzi obidvoma regionálnymi 

platformami. Mala by sa tak zaistiť 

doplnkovosť rôznych nástrojov vonkajšej 

činnosti. Strategickej rade by mali 

spoločne predsedať Komisia a vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku, aby sa zabezpečil 

súlad a súdržnosť s cieľmi vonkajšej 

politiky Únie a s rámcami partnerstva 

s tretími krajinami. 

(8) Strategická rada by okrem toho 

mala podporovať Komisiu pri stanovovaní 

strategického vedenia a celkových 

investičných cieľov. Strategická rada by 

tiež mala podporovať koordináciu, 

spoluprácu a súdržnosť medzi obidvoma 

regionálnymi platformami. Mala by sa tak 

zaistiť doplnkovosť a posilniť synergie 

rôznych nástrojov vonkajšej činnosti. 

Strategickej rade by mali spoločne 

predsedať podpredseda Komisia a vysoká 

predstaviteľka Únie pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku, aby sa zabezpečil 

súlad a súdržnosť s cieľmi vonkajšej 

politiky Únie a s rámcami partnerstva 

s tretími krajinami. 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Záruka EFSD by sa nemala 

použiť na financovanie veľkých 

infraštruktúrnych projektov, ktoré majú 

nízky vplyv na vytváranie pracovných 

miest, pričom tieto investície nie sú 

udržateľné vzhľadom na pomer nákladov 

a výnosov. V rámci záruky EFSD by sa 

mali financovať iba projekty, ktorých 

realizácia nie je sporná z 

environmentálneho, finančného a zo 

sociálneho hľadiska na základe 

dôkladného nezávislého posúdenia ex 

ante a zodpovedajúcej analýzy nákladov a 

výnosov. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) S cieľom zvýšiť vplyv záruky 

EFSD s ohľadom na potreby v dotknutých 

regiónoch by členské štáty mali mať 

možnosť poskytnúť príspevky vo forme 

záruky alebo hotovosti. Tieto príspevky by 

sa mohli vyčleniť podľa regiónu, odvetvia 

alebo investičného okna. 

(14) S cieľom zvýšiť vplyv záruky 

EFSD s ohľadom na potrebu zvýšiť 

investície a financovanie projektov, ktoré 

prispievajú k udržateľnému rozvoju a 

vytvárajú dôstojné pracovné príležitosti 
v dotknutých regiónoch, by členské štáty 

mali mať možnosť poskytnúť príspevky vo 

forme záruky alebo hotovosti. Tieto 

príspevky by sa mohli vyčleniť podľa 

regiónu, odvetvia alebo investičného okna. 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Komisia by mala Európskemu 

parlamentu a Rade každý rok podať správu 

o finančných a investičných operáciách 

krytých zárukou EFSD s cieľom 

zabezpečiť povinnosť skladať účty voči 

európskym občanom. Správa by sa mala 

uverejniť, aby sa príslušné zúčastnené 

strany vrátane občianskej spoločnosti 

mohli k nej vyjadriť. Komisia by mala 

Európskemu parlamentu a Rade každý rok 

podať taktiež správu o spravovaní 

záručného fondu EFSD, aby sa zaistila 

zodpovednosť a transparentnosť. 

(16) Komisia by mala Európskemu 

parlamentu a Rade každý rok podať správu 

o finančných a investičných operáciách 

krytých zárukou EFSD s cieľom 

zabezpečiť povinnosť skladať účty voči 

európskym občanom. Správa by sa mala 

uverejniť, aby sa príslušné zúčastnené 

strany vrátane občianskej spoločnosti 

mohli k nej vyjadriť. Komisia by mala 

Európskemu parlamentu a Rade každý rok 

podať taktiež správu o spravovaní 

záručného fondu EFSD, aby sa zaistila 

zodpovednosť, transparentnosť a 

účinnosť riadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 17a. S ohľadom na zistenia uvedené v 

osobitnej správe Európskeho dvora 

audítorov č. 14/20141a by Komisia mala 

každoročne vyhodnocovať zlepšovanie 

kapacít v oblasti vlastného riadenia, aby 
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tým urobila operácie EFSD účinnejšími a 

transparentnejšími.  

 ____________ 

 1aOsobitná správa č. 14/2014 „Akým 

spôsobom inštitúcie a orgány EÚ 

vypočítavajú, znižujú a kompenzujú svoje 

emisie skleníkových plynov?“. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. EFSD prispeje k dosiahnutiu cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja Programu 

2030 s osobitným zameraním na trvalo 

udržateľný rast, vytváranie pracovných 

miest, sociálno-ekonomické odvetvia a na 

podporu mikropodnikov a malých 

a stredných podnikov, a bude tak riešiť 

základné príčiny migrácie a prispievať 

k udržateľnej reintegrácii vrátených 

migrantov v ich krajinách pôvodu, pričom 

zároveň maximalizuje doplnkovosť, 

prinesie inovačné produkty a priláka 

finančné prostriedky súkromného sektora. 

2. EFSD prispeje k dosiahnutiu cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja Programu 

2030 s hlavným zameraním na 

odstraňovanie chudoby, trvalo udržateľný 

rast, dodržiavanie ekonomických, 

environmentálnych a sociálnych práv, 

vytváranie väčšieho počtu dôstojných 

pracovných miest, zavádzanie obehového 

hospodárstva, sociálno-ekonomické 

odvetvia, zlepšovanie prístupu k verejným 

službám, zmierňovanie zmeny klímy a 

prispôsobenie sa jej, zapojenie miestnych 

komunít a na podporu mikropodnikov a 

malých a stredných podnikov, a bude tak 

riešiť základné príčiny migrácie a 

prispievať k udržateľnej reintegrácii 

vrátených migrantov v ich krajinách 

pôvodu, pričom zároveň maximalizuje 

doplnkovosť, prinesie inovačné produkty a 

priláka finančné prostriedky súkromného 

sektora. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poskytne strategické usmernenia a podporu 

Komisii pri stanovovaní celkových 

investičných cieľov, pokiaľ ide 

o využívanie záruky EFSD. Strategická 

rada podporuje aj celkovú koordináciu 
a súlad medzi regionálnymi investičnými 

platformami a operáciami riadenými zo 

strany EIB na základe mandátu na 

poskytovanie vonkajších úverov, vrátane 

iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti. 

Poskytne strategické usmernenia a podporu 

Komisii pri stanovovaní celkových 

investičných cieľov, pokiaľ ide o 

využívanie záruky EFSD, kritériá 

oprávnenosti investovania do 

regionálnych platforiem a operačných 

politík a postupov. Strategická rada 

podporuje aj celkovú koordináciu, 

spoluprácu a súlad medzi regionálnymi 

investičnými platformami a operáciami 

riadenými zo strany EIB na základe 

mandátu na poskytovanie vonkajších 

úverov, vrátane iniciatívy EIB na 

posilnenie odolnosti. Strategická rada je 

pod stálym dohľadom riadiaceho výboru v 

rámci Európskeho parlamentu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Strategická rada sa skladá zo 

zástupcov Komisie a vysokej 

predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká 

predstaviteľka“), členských štátov a EIB. 

Komisia môže prizvať iných 

prispievateľov, aby sa stali členmi 

strategickej rady, s prihliadnutím na názor 

rady, ak je to vhodné. Partnerské krajiny 

a príslušné regionálne organizácie, 

oprávnené protistrany a Európsky 

parlament môžu dostať štatút 

pozorovateľa, ak je to vhodné. Strategickej 

rade spoločne predsedá Komisia a vysoká 

predstaviteľka. 

2. Strategická rada sa skladá zo 

zástupcov Komisie a vysokej 

predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoká 

predstaviteľka“), členských štátov, 

Európskeho parlamentu, EIB a 

partnerských krajín Afriky a susedstva. 

Komisia prizve iných prispievateľov, aby 

sa stali členmi strategickej rady, 

s prihliadnutím na názor rady. Príslušné 

regionálne organizácie a ostatné subjekty, 

ako sú skupiny občianskej spoločnosti, 
môžu dostať štatút pozorovateľa, ak je to 

vhodné. Strategickej rade spoločne 

predsedá Komisia a vysoká predstaviteľka. 

Strategická rada zabezpečí, aby sa riadne 

konzultovalo s rôznymi subjektmi v 

partnerských krajinách. 
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Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Únia poskytne oprávnenej 

protistrane neodvolateľnú 

a bezpodmienečnú záruku na prvé 

požiadanie na operácie financovania 

a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje 

toto nariadenie, a ktoré sa začínajú 

v partnerských krajinách Afriky 

a európskeho susedstva. 

1. Po dôslednom posúdení 

životaschopnosti projektu Únia poskytne 

oprávnenej protistrane neodvolateľnú 

a bezpodmienečnú záruku na prvé 

požiadanie na operácie financovania 

a investičné operácie, na ktoré sa vzťahuje 

toto nariadenie, a ktoré sa začínajú 

v partnerských krajinách Afriky 

a európskeho susedstva. 

 

Pozmeňujúci návrh   15 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Maximálne obdobie, počas ktorého 

oprávnené protistrany môžu uzatvárať 

dohody s finančnými sprostredkovateľmi 

alebo konečnými príjemcami, je štyri roky 

po uzavretí príslušnej dohody o záruke. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Kritéria oprávnenosti na využívanie záruky 

EFSD 

Kritériá oprávnenosti na využívanie záruky 

EFSD a kritériá vylúčenia 

 

Pozmeňujúci návrh   17 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Operácie financovania a investičné 

operácie oprávnené na podporu 

prostredníctvom záruky EFSD musia byť 

konzistentné a zosúladené s politikami 

Únie, najmä s politikou rozvojovou 

politikou a susedskou politikou Únie, so 

stratégiami a s politikami partnerských 

krajín a musia byť zamerané na podporu 

týchto všeobecných cieľov: 

1. Operácie financovania a investičné 

operácie oprávnené na podporu 

prostredníctvom záruky EFSD musia byť 

konzistentné a zosúladené s politikami 

Únie, najmä s politikou rozvojovou 

politikou a susedskou politikou Únie, a so 

stratégiami a s politikami partnerských 

krajín a musia byť zamerané na podporu 

týchto všeobecných cieľov: 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno -a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) dosiahnuť ciele trvalo 

udržateľného rozvoja Programu 2030; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) prispievať k hospodárskemu 

a sociálnemu rozvoju s osobitným 

zameraním na udržateľnosť a vytváranie 

pracovných miest (najmä pre mladých ľudí 

a ženy) a riešiť tak základné príčiny 

migrácie a prispievať k udržateľnej 

reintegrácii vrátených migrantov v ich 

krajinách pôvodu; 

a) prispievať k odstraňovaniu 

chudoby, hospodárskemu a sociálnemu 

rozvoju s osobitným zameraním na 

udržateľnosť a vytváranie udržateľných 

dôstojných pracovných miest, najmä pre 

mladých ľudí, ženy a osoby ohrozené 

vylúčením; 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) sústrediť sa na sociálno-

ekonomické odvetvia, najmä na 

infraštruktúru, vrátane oblastí trvalo 

udržateľnej energie, vody, dopravy, 

informačných a komunikačných 

technológií, životného prostredia, 

udržateľného využívania prírodných 

zdrojov a modrého rastu, sociálnej 

infraštruktúry a ľudského kapitálu, 

s cieľom zlepšiť sociálno-ekonomické 

prostredie; 

b) sústrediť sa na sociálno-

ekonomické odvetvia, najmä na 

infraštruktúru, vrátane oblastí trvalo 

udržateľnej energie, vody, dopravy, 

informačných a komunikačných 

technológií, životného prostredia, 

udržateľného využívania prírodných 

zdrojov a modrého rastu, sociálnej 

infraštruktúry a ľudského kapitálu a 

obehového hospodárstva, s cieľom zlepšiť 

sociálno-ekonomické prostredie, pričom sa 

zároveň zohľadnia priority príjemcov 

záruky EFSD; 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) zapojiť obyvateľstvo dotknutých 

oblastí do plánovania financovaných 

projektov; 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) poskytnúť finančné prostriedky 

v prospech mikropodnikov a malých 

a stredných podnikov s osobitným 

zameraním na rozvoj súkromného sektora; 

c) poskytnúť finančné prostriedky 

v prospech mikropodnikov a malých 

a stredných podnikov s osobitným 

zameraním na rozvoj stabilného miestneho 

súkromného sektora, ktorý bude dlhodobo 

životaschopný; 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e a (nové) 

 



 

AD\1123297SK.docx 13/25 PE597.708v02-00 

 SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) neexistuje žiadne prepojenie na 

nespolupracujúce jurisdikcie v zmysle 

článku 20; 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Záruka EFSD podporí operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

najmä: 

2. Pri súčasnom predchádzaní 

špekuláciám a/alebo monopolizácii 

služieb sa zo záruky EFSD podporujú 

operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré najmä: 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sú hospodársky a finančne 

životaschopné, tiež s prihliadnutím na 

prípadnú podporu a spolufinancovanie 

projektu zo strany partnerov zo 

súkromného a verejného sektora; 

c) sú preukázateľne hospodársky 

a finančne životaschopné, tiež 

s prihliadnutím na prípadnú podporu 

a spolufinancovanie projektu zo strany 

partnerov zo súkromného a verejného 

sektora; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) dodržiavajú ľudské práva 

zakotvené v medzinárodnom práve. 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Zo záruky EFSD sa nepodporujú 

operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré: 

 a)  sú spojené s vojenským alebo 

bezpečnostným sektorom; 

 b)  podporujú rozvoj jadrovej energie; 

 c)  podporujú ďalšiu závislosť od 

fosílnych palív a uhlia; 

 d)  sú spojené s výraznými externými 

environmentálnymi nákladmi, najmä 

infraštruktúry veľkého rozsahu; 

 e)  sú v sektoroch alebo projektoch, 

ktoré by mohli porušovať ľudské práva v 

partnerských krajinách, predovšetkým tie, 

ktoré patria miestnym a pôvodným 

komunitám, napríklad nútené 

vysídľovanie obyvateľstva, zaberanie 

pôdy, polovojenské operácie alebo 

činnosti spojené s odlesňovaním. Na 

identifikáciu takýchto rizík sa vykonávajú 

verejne dostupné posúdenia vplyvu na 

ľudské práva a životné prostredie ex ante. 

 f) existuje podozrenie, že pri nich 

dochádza k environmentálnym a 

sociálnym škodám alebo ku škodám, ktoré 

vznikajú miestnym komunitám, pričom sa 

zohľadňuje zásada predbežnej opatrnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Od 1. januára 2021 platí, že ak v 

dôsledku uplatnenia záruky EFSD úroveň 

zdrojov v záručnom fonde klesne pod 50 % 

7. Od 1. januára 2021 platí, že ak v 

dôsledku uplatnenia záruky EFSD úroveň 

zdrojov v záručnom fonde klesne pod 50 % 
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výšky rezerv uvedenej v odseku 5, Komisia 

predloží správu o mimoriadnych 

opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na 

doplnenie záručného fondu EFSD. 

výšky rezerv uvedenej v odseku 5, Komisia 

predloží správu o: 

 a)  príčine deficitu s podrobným 

vysvetlením; a  

 b)  ak sa to bude považovať za 

nevyhnutné, akýchkoľvek mimoriadnych 

opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na 

doplnenie záručného fondu EFSD. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia predkladá Európskemu 

parlamentu a Rade ročné správy 

o operáciách financovania a investičných 

operáciách krytých zárukou EFSD. Táto 

správa sa zverejní. Obsahuje tieto prvky: 

1. Komisia predkladá Európskemu 

parlamentu a Rade ročné správy 

o operáciách financovania a investičných 

operáciách krytých zárukou EFSD. Táto 

správa sa zverejní. Obsahuje tieto prvky, 

ktoré sa uvedú vo formáte špecifickom pre 

jednotlivé krajiny: 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) posúdenie prebiehajúcich operácií 

financovania a investičných operácií 

krytých zárukou EFSD na úrovni odvetvia, 

krajiny a na regionálnych úrovniach a ich 

súlad s nariadením; 

a) nezávislé posúdenie prebiehajúcich 

operácií financovania a investičných 

operácií krytých zárukou EFSD na úrovni 

odvetvia, krajiny a na regionálnych 

úrovniach a ich súlad s nariadením, najmä 

so zásadou doplnkovosti; 

Pozmeňujúci návrh   31 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) posúdenie výsledkov v rámci 

celkových investičných cieľov 

stanovených strategickou radou podľa 

článku 5; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  ab) posúdenie celkového prínosu k 

dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja Programu 2030; 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a c (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  ac) posúdenie podielu financovania 

prideleného na finančné a investičné 

operácie relevantné pre politické záväzky 

Únie týkajúce sa obnoviteľných zdrojov 

energie a zmeny klímy; 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a d (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  ad) posúdenie kvality operácií krytých 

zárukou EFSD a ich vystavenie 

súvisiacim rizikám, či už politickým, 

operačným alebo finančným; 
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Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) posúdenie pridanej hodnoty, 

mobilizovania zdrojov súkromného 

sektora, odhadovaných a skutočných 

výstupov, výsledkov a vplyvu operácií 

financovania a investičných operácií 

krytých zárukou EFSD na súhrnnom 

základe vrátane vplyvu na vytváranie 

pracovných miest; 

b) posúdenie pridanej hodnoty, 

mobilizovania zdrojov súkromného 

sektora, odhadovaných a dosiahnutých 

výstupov, výsledkov a vplyvu operácií 

financovania a investičných operácií 

krytých zárukou EFSD na súhrnnom a 

dlhodobom základe vrátane vplyvu na 

vytváranie pracovných miest; 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno f 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) posúdenie pridanej hodnoty 

operácií financovania a investičných 

operácií oprávnených protistrán 

a súhrnného rizika spojeného s týmito 

operáciami; 

f) nezávislé posúdenie pridanej 

hodnoty operácií financovania 

a investičných operácií oprávnených 

protistrán a súhrnného rizika spojeného 

s týmito operáciami; 

Pozmeňujúci návrh   37 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) podrobné informácie o výzvach na 

uplatnenie záruky EFSD, stratách, 

výnosoch, vymožených sumách a 

akýchkoľvek iných prijatých platbách; 

g) podrobné informácie o výzvach na 

uplatnenie záruky EFSD, stratách, 

výnosoch, vymožených sumách a 

akýchkoľvek iných prijatých platbách, ako 

aj indície rizika spojeného s budúcimi 

výzvami na uplatnenie záruky EFSD; 
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Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia do 31. decembra 2020 

vyhodnotí fungovanie EFSD. Komisia 

predloží Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotiacu správu obsahujúcu nezávislé 

hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia. 

Túto správu predloží Komisia bezodkladne 

v prípade, že schválené operácie 

financovania a investičné operácie v plnej 

miere dostupnú spotrebujú sumu záruky 

EFSD pred 30. júnom 2020. 

1. Komisia do 31. decembra 2020 

vyhodnotí fungovanie EFSD. Komisia 

predloží Európskemu parlamentu a Rade 

hodnotiacu správu obsahujúcu nezávislé 

hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia 

vrátane posúdenia vplyvu a výsledkov 

EFSD. Túto správu predloží Komisia 

bezodkladne v prípade, že schválené 

operácie financovania a investičné operácie 

v plnej miere dostupnú spotrebujú sumu 

záruky EFSD pred 30. júnom 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia do 31. decembra 2020 

a potom každé tri roky vyhodnotí 

využívanie záručného fondu EFSD. 

Komisia svoju hodnotiacu správu 

predkladá Európskemu parlamentu a Rade. 

K uvedenej hodnotiacej správe pripojí 

stanovisko Dvora audítorov. 

2. Komisia do 31. decembra 2020 a 

potom každé tri roky vyhodnotí využívanie 

a fungovanie záručného fondu EFSD. 

Komisia svoju hodnotiacu správu 

predkladá Európskemu parlamentu a Rade. 

K uvedenej hodnotiacej správe pripojí 

stanovisko Dvora audítorov k riadeniu 

záručného fondu EFSD a účinnosti 

a doplnkovosti operácií EFSD. V prípade, 

že by boli nevyhnutné úpravy záručného 

fondu EFSD alebo v prípade, že by sa 

garančný fond EFSD predĺžil aj po roku 

2020, k tejto hodnotiacej správe sa pripojí 

legislatívny návrh na príslušnú zmenu 

tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V súlade s vlastnou politikou 

transparentnosti a so všeobecnými 

zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu 

k dokumentom a informáciám oprávnené 

protistrany na svojom webovom sídle 

verejne sprístupňujú informácie o všetkých 

operáciách financovania a investičných 

operáciách krytých zárukou EFSD podľa 

tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä 

spôsobu, akým uvedené operácie 

prispievajú k splneniu požiadaviek tohto 

nariadenia. 

Podrobné zápisnice zo zasadania 

strategickej rady sa uverejnia bez 

omeškania. Vždy, keď dôjde k schváleniu 

operácie v rámci záruky EFSD, zverejní 

sa hodnotiaca tabuľka ukazovateľov. 
V súlade s vlastnou politikou 

transparentnosti a so všeobecnými 

zásadami Únie týkajúcimi sa prístupu 

k dokumentom a informáciám oprávnené 

protistrany na svojom webovom sídle 

verejne sprístupňujú informácie o všetkých 

operáciách financovania a investičných 

operáciách krytých zárukou EFSD podľa 

tohto nariadenia, ktoré sa týkajú najmä 

spôsobu, akým uvedené operácie 

prispievajú k splneniu požiadaviek tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh   41 

Návrh nariadenia 

Článok 17 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 17a 

 Oprávnené protistrany uľahčujú prístup k 

informáciám na existujúcom právnom 

základe a strategicky zverejňujú finančné 

a investičné operácie s cieľom priblížiť 

operácie fondu občanom, verejnej mienke 

a možným súkromným investorom. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Externý audit činností 

vykonávaných v súlade s týmto nariadením 

vykonáva Dvor audítorov v súlade s 

článkom 287 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ). 

1. Externý audit činností 

vykonávaných v súlade s týmto nariadením 

vykonáva Dvor audítorov v súlade 

s článkom 287 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ), a preto sa naň 

vzťahuje udelenie absolutória v súlade 

s článkom 3196 ZFEÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na účely odseku 1 tohto článku sa 

Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade 

s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup 

ku všetkým dokumentom alebo 

informáciám potrebným na splnenie jeho 

úlohy. 

2. Na účely odseku 1 tohto článku sa 

Dvoru audítorov na jeho žiadosť a v súlade 

s článkom 287 ods. 3 ZFEÚ udelí prístup 

ku všetkým dokumentom alebo 

informáciám potrebným na splnenie jeho 

audítorských úloh. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Do 30. júna 2020 a potom každé tri 

roky uverejní Dvor audítorov osobitnú 

správu o využívaní záručného fondu 

EFSD a o efektívnosti a účinnosti EFSD. 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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1. Komisia alebo oprávnené 

protistrany bezodkladne upovedomia 

Európsky úrad pre boj proti podvodom 

(OLAF) a poskytnú mu potrebné 

informácie, keď v ktorejkoľvek fáze 

prípravy, vykonávania alebo ukončovania 

operácií financovania a investičných 

operácií, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, nadobudnú podozrenie, že 

došlo k podvodu, korupcii, praniu 

špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej 

protiprávnej činnosti, ktorá môže mať 

vplyv na finančné záujmy Únie. 

1. Ak v ktorejkoľvek fáze prípravy, 

vykonávania alebo ukončovania operácií 

financovania a investičných operácií, na 

ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, získa 

Komisia podozrenie, že došlo k podvodu, 

korupcii, praniu špinavých peňazí alebo 

akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá 

môže mať vplyv na finančné záujmy Únie, 

ona alebo oprávnené protistrany 

bezodkladne upovedomia Európsky úrad 

pre boj proti podvodom (OLAF) a 

poskytnú mu informácie potrebné na 

úplné a dôsledné vyšetrenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

OLAF môže vykonávať vyšetrovania 

vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, a to 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, aby sa zistilo, či v súvislosti s 

akýmikoľvek operáciami financovania 

alebo investičnými operáciami, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie, nedošlo k 

podvodu, korupcii, praniu špinavých 

peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej 

činnosti, ktorá má vplyv na finančné 

záujmy Únie. OLAF môže akékoľvek 

informácie získané v priebehu svojich 

vyšetrovaní postúpiť príslušným orgánom 

dotknutých členských štátov. 

OLAF vykonáva vyšetrovania vrátane 

kontrol a inšpekcií na mieste, a to 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, aby sa 

zistilo, či v súvislosti s akýmikoľvek 

operáciami financovania alebo 

investičnými operáciami, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie, nedošlo k 

podvodu, korupcii, praniu špinavých 

peňazí, financovaniu terorizmu, daňovým 

podvodom, organizovanému zločinu alebo 

akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktorá 

má vplyv na finančné záujmy Únie. OLAF 

môže akékoľvek informácie získané 

v priebehu svojich vyšetrovaní postúpiť 

príslušným orgánom dotknutých členských 

štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh   47 

Návrh nariadenia 
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Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa takéto protiprávne činnosti preukážu, 

oprávnené protistrany vyvinú snahu o 

vymoženie prostriedkov v súvislosti s 

operáciami financovania a investičnými 

operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie a ktoré sú dotknuté týmito 

činnosťami. 

Ak sa takéto protiprávne činnosti preukážu, 

oprávnené protistrany vyvinú snahu o 

vymoženie prostriedkov v súvislosti s 

operáciami financovania a investičnými 

operáciami, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie a ktoré sú dotknuté týmito 

činnosťami, a zároveň príslušným 

orgánom poskytnú všetky informácie 

potrebné na vyšetrovanie a možné trestné 

stíhanie. 

 

Pozmeňujúci návrh   48 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Oprávnené protistrany vo svojich 

operáciách financovania a investičných 

operáciách nepodporia žiadne činnosti 

vykonávané na protizákonné účely vrátane 

prania špinavých peňazí, financovania 

terorizmu, organizovaného zločinu, 

daňových podvodov a daňových únikov, 

korupcie a podvodov dotýkajúcich sa 

finančných záujmov Únie. Oprávnené 

protistrany sa nezúčastňujú na žiadnych 

operáciách financovania ani investičných 

operáciách prostredníctvom subjektu 

sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, 

v súlade so svojou politikou voči slabo 

regulovaným alebo nespolupracujúcim 

jurisdikciám, na základe politík Únie, 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj alebo Finančnej akčnej skupiny. 

1. Oprávnené protistrany vo svojich 

operáciách financovania a investičných 

operáciách nesmú podporovať žiadne 

činnosti vykonávané na protizákonné účely 

vrátane (ale nie výlučne) prania špinavých 

peňazí, financovania terorizmu, 

organizovaného zločinu, daňových 

podvodov a daňových únikov, korupcie, 

podvodov a iných činností, ktoré majú 

dosah na finančné záujmy Únie. 

Oprávnené protistrany sa nezúčastňujú na 

žiadnych operáciách financovania ani 

investičných operáciách prostredníctvom 

subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej 

jurisdikcii, v súlade so svojou politikou 

voči slabo regulovaným alebo 

nespolupracujúcim jurisdikciám, na 

základe politík Únie, Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo 

Finančnej akčnej skupiny. 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Vo svojich operáciách financovania 

a investičných operáciách oprávnená 

protistrana uplatňuje zásady a normy 

stanovené v práve Únie o predchádzaní 

využívaniu finančného systému na účely 

prania špinavých peňazí a financovania 

terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 a 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 2015/849. Oprávnené protistrany 

podmienia priame financovanie aj 

financovanie prostredníctvom 

sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia 

poskytnutím informácií o skutočnom 

vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 

2015/849. 

2. Vo svojich operáciách financovania 

a investičných operáciách oprávnená 

protistrana uplatňuje zásady a normy 

stanovené v práve Únie o predchádzaní 

využívaniu finančného systému na účely 

prania špinavých peňazí a financovania 

terorizmu, a najmä v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/847 a 

smernici Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 2015/849. Oprávnené protistrany 

podmienia priame financovanie aj 

financovanie prostredníctvom 

sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia 

poskytnutím informácií o skutočnom 

vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 

2015/849 (smernica EÚ proti praniu 

špinavých peňazí). 

 

 

 



 

PE597.708v02-00 24/25 AD\1123297SK.docx 

SK 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO 

Názov Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie 

záruky EFSD a záručného fondu EFSD 

Referenčné čísla COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD) 

Gestorské výbory 

       dátum oznámenia na schôdzi 

AFET 

27.10.2016 

DEVE 

27.10.2016 

BUDG 

27.10.2016 
 

Výbor požiadaný o stanovisko 

       dátum oznámenia na schôdzi 

CONT 

1.12.2016 

Spravodajca výboru požiadaného o 

stanovisko 

       dátum menovania 

Indrek Tarand 

15.11.2016 

Článok 55 – Postup spoločných výborov 

       dátum oznámenia na schôdzi 

        

16.2.2017 

Prerokovanie vo výbore 22.3.2017    

Dátum prijatia 12.4.2017    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

18 

2 

3 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, 

Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin 

Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, 

Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia 

Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, 

Derek Vaughan, Joachim Zeller 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche 

 
 



 

AD\1123297SK.docx 25/25 PE597.708v02-00 

 SK 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO 

18 + 

ALDE 

PPE 

S&D 

GREENS 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula 

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt 

Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan 

Bart Staes, Indrek Tarand 

 

2 - 

EFDD 

PPE 

Jonathan Arnott 

Joachim Zeller 

 

3 0 

EFDD 

ENF 

GUE/NGL 

Marco Valli 

Jean-François Jalkh 

Luke Ming Flanagan 

 

Vysvetlivky k symbolom: 

+ : hlasovali za 

- : proti 

0 : zdržali sa 


