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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Európska investičná banka (EIB) je ako objemovo najväčší mnohostranný veriteľ na svete 

čoraz aktívnejšia mimo EÚ, investuje do projektov, ktoré podporujú udržateľný rozvoj a 

inkluzívny hospodársky rast, riadi sa cieľmi vonkajšej politiky EÚ, a preto sa stáva 

neoddeliteľnou súčasťou vonkajšieho investičného plánu (EIP). 

 

Nebývalé problémy ďalej napínajú kapacitu vonkajšieho mandátu, čo ponecháva obmedzený 

operačný priestor v Ázii, Južnej Afrike, strednej Ázii, východnej Európe, ktorý sa má ešte 

viac zmenšiť v dôsledku navrhnutého stropu pre mandát na poskytovanie vonkajších úverov. 

Prítomnosť EIB v Ázii, Latinskej Amerike a Južnej Afrike by sa znížila o 50 % v porovnaní 

so súčasnou úrovňou a značne by sa znížila činnosť banky v rámci východného susedstva. 

 

Spravodajca víta balík EIB na posilnenie odolnosti, domnieva sa však, že ďalších 

3 530 000 000 EUR nad rámec návrhu Komisie by EIB umožnilo udržať jej vonkajšie 

činnosti na súčasnej úrovni nielen v susedných krajinách ovplyvnených migračnou a 

utečeneckou krízou. 

 

Z EIP sa môže stať skvelý katalyzátor udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. 

Poskytuje ucelený rámec na podporu investícií, povzbudenie verejno-súkromných 

partnerstiev a podporu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) mobilizáciou prostriedkov 

od EÚ, jej členských štátov a iných darcov a financovaním finančných inštitúcií a 

súkromného sektora.  

 

Spravodajca sa domnieva, že Komisia a EIB by mali zachovať skôr dlhodobé zameranie na 

udržateľný rozvoj, tvorbu pracovných miest a rast namiesto venovania veľkého úsilia riešeniu 

reakcie na utečeneckú a migračnú krízu. Hlavným dejiskom utečeneckej krízy sú krajiny s 

nízkymi a strednými príjmami. Veľká väčšina násilne vysídlených osôb žije v rozvojových 

krajinách, v ktorých sa nachádza 89 % utečencov a 99 % vnútorne vysídlených osôb.1 

Preto treba jasne rozlišovať medzi dlhodobým programom rozvoja v súvislosti s cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja, ktorý zahŕňa riešenie základných príčin migrácie, a krátkodobým 

hľadiskom pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v oblastiach postihnutých krízou, 

ako sa zamýšľa v 3. základnom prvku balíka EIB na posilnenie odolnosti.  

 

Spravodajca sa ďalej domnieva, že je veľmi dôležité podporiť MSP, aby prešli do formálneho 

sektora a mali lepší prístup k úverom. Keď sa vezme do úvahy, že 70 % všetkých MSP na 

rozvíjajúcich sa trhoch chýba prístup k úverom, zlepšenie prístupu MSP k financovaniu a 

nájdenie riešení na sprístupnenie zdrojov kapitálu sú rozhodujúce na umožnenie rastu tohto 

potenciálne dynamického sektora a poskytnutie potrebných pracovných miest.  

 

 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally 

displaced, and their hosts (Nútene vysídlení – prístup rozvoja na podporu utečencov, 

vnútorne vysídlených osôb a ich hostiteľov), ADVANCE EDITION, Svetová banka, 2016, s. 

3 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto 

pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Medzinárodné spoločenstvo čelí 

bezprecedentnej utečeneckej kríze, ktorá si 

vyžaduje solidaritu a efektívnu mobilizáciu 

finančných zdrojov a potrebu 

koordinovane čeliť existujúcim problémom 

a prekonať ich. Všetci účastníci musia 

spolupracovať na uplatňovaní trvalej 

strednodobej a dlhodobej politiky a 

efektívneho využívania existujúcich 

postupov a programov na podporu 

iniciatív, ktoré prispievajú k riešeniu 

základných príčin migrácie. 

(1) Medzinárodné spoločenstvo čelí 

bezprecedentnej migračnej a utečeneckej 

kríze, ktorá si vyžaduje solidaritu 

a efektívnu mobilizáciu finančných zdrojov 

a potrebu koordinovane čeliť existujúcim 

problémom a prekonať ich. Všetci 

účastníci musia spolupracovať na 

uplatňovaní trvalej strednodobej a 

dlhodobej politiky a efektívneho 

využívania existujúcich programov na 

navrhovanie a podporu iniciatív, ktoré 

prispievajú k cieľom trvalo udržateľného 

rozvoja a k riešeniu základných príčin 

migračných tlakov vyplývajúcich z 

chudoby, nerovnosti, demografického 

rastu, nedostatku pracovných a 

ekonomických príležitostí, zmeny klímy a  

dlhodobých dôsledkov násilného 

vysídlenia. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a) Malo by sa zabrániť všetkým 

pokusom o prepojenie rozvojového 

financovania s kontrolou hraníc, 

riadením migračných tokov alebo 

dohodami o readmisii. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 
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Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Mal by sa vytvoriť nový rámec 

partnerstva s tretími krajinami zameraný na 

výsledky, ktorý zohľadňuje všetky politiky 

a nástroje Únie. Ako súčasť tohto nového 

rámca partnerstva by sa mal stanoviť 

vonkajší investičný plán na podporu 

investícií v regiónoch mimo EÚ a zároveň 

by tento rámec mal prispieť k dosiahnutiu 

cieľa udržateľného rozvoja. Ďalej by mal 

plniť ciele programu trvalo udržateľného 

rozvoja do roku 2030 a ciele, na ktoré sú 

zamerané iné nástroje financovania 

vonkajšej činnosti. 

(2) Mal by sa vytvoriť nový rámec 

partnerstva s tretími krajinami zameraný na 

výsledky, zosúladený so zásadami 

účinnosti rozvoja, ktorý zohľadňuje všetky 

politiky a nástroje Únie. Ako súčasť tohto 

nového rámca partnerstva treba stanoviť 

vonkajší investičný plán na zvýšenie 

udržateľných investícií, ktorých cieľom je 

dosiahnuť ciele trvalo udržateľného 

rozvoja v regiónoch mimo Únie, zároveň 

by sa mali vytvárať partnerstvá s 

európskym a miestnym súkromným 

sektorom a tento rámec by mal prispieť k 

dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. Ďalej by mal plniť ciele programu 

trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 

akčný program z Addis Abeby vrátane 

podpory mobilizácie domácich zdrojov 

a ciele, na ktoré sú zamerané iné nástroje 

financovania vonkajšej činnosti. Čím väčší 

a rýchlejší pokrok bude krajina 

dosahovať vo svojich vnútorných 

reformách v oblasti budovania 

a konsolidácie demokratických inštitúcií, 

rešpektovania ľudských práv a zásad 

právneho štátu, tým väčšiu podporu by 

mala dostať od Únie. Takýto prístup 

pozitívnej podmienenosti môže priniesť 

skutočnú zmenu a zabezpečilo by sa ním, 

že peniaze daňovníkov Únie sa budú 

vynakladať udržateľným spôsobom; 

 

Pozmeňujúci návrh   4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) S cieľom umožniť, aby mandát na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce 

výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť 

(9) S cieľom umožniť, aby mandát na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce 

výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť 



 

PE599.683v03-00 6/23 AD\1122193SK.docx 

SK 

strategickú reakciu na riešenie základných 

príčin migrácie, by sa maximálny strop 

finančných operácií EIB v rámci záruky 

EÚ mal zvýšiť na 32 300 000 000 EUR 

uvoľnením voliteľnej doplnkovej sumy vo 

výške 3 000 000 000 EUR. V rámci 

všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť 

suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na utečencov a 

hostiteľskú komunitu v oblastiach 

postihnutých krízou. 

strategickú reakciu na riešenie základných 

príčin migračných tlakov vyplývajúcich z 

chudoby, nerovnosti, demografického 

rastu, nedostatku pracovných a 

ekonomických príležitostí a zmeny klímy, 

by sa maximálny strop finančných operácií 

EIB v rámci záruky EÚ mal zvýšiť na 

38 470 000 000 EUR. V rámci 

všeobecného mandátu by sa mala vyčleniť 

suma 1 400 000 000 EUR na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na rozvoj 

hospodárskej a sociálnej infraštruktúry v 

partnerských krajinách, tranzitných a 

hostiteľských komunitách so zameraním 

na tvorbu pracovných miest a 

udržateľnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) rámci nového mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

by sa v rámci maximálneho zvýšeného 

stropu mala maximálna suma 2 300 000 

000 EUR vyčleniť na projekty, ktoré riešia 

základné príčiny migrácie a mala by sa na 

ňu vzťahovať komplexná záruka Únie. 

(10) V rámci nového mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

by sa v rámci maximálneho zvýšeného 

stropu mala maximálna suma 2 300 000 

000 EUR vyčleniť na projekty, ktoré riešia 

základné príčiny migrácie a ktoré 

prispievajú k dlhodobej odolnosti 

hospodárstva hostiteľských a tranzitných 

komunít, a mala by sa na ňu vzťahovať 

komplexná záruka Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10 a) Podpora MSP a rozvoj miestneho 

súkromného sektora si ako jeden z 

hlavných cieľov EIB v rámci mandátu na 

poskytovanie vonkajších partnerstiev 

vyžaduje spoločné úsilie o zameranie 
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operácií EIB na zlepšenie prístupu MSP k 

financovaniu a k úverom, poskytovanie 

technickej pomoci, podporovanie 

podnikania a zabezpečenie primeraného 

poskytovania finančných služieb pre 

domácnosti a firmy na uľahčenie 

prechodu MSP z nestabilného 

neformálneho hospodárstva do 

formálneho sektora. Finančné operácie 

EIB by sa mali zamerať na silnú podporu 

malých investičných projektov, ktoré 

realizujú MSP, ďalšie uľahčovanie 

internacionalizácie MSP predovšetkým vo 

vzdialených vidieckych oblastiach 

a konkrétne v oblasti úpravy pitnej vody, 

zneškodňovania odpadových vôd, ako aj 

energie z obnoviteľných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh   7 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10b) Mala by sa vykonať revízia 

mandátu na poskytovanie vonkajších 

úverov s cieľom zabezpečiť jeho súlad so 

zásadami účinnosti rozvoja a s cieľmi 

trvalo udržateľného rozvoja. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Riešenie základných príčin 

migrácie by sa malo doplniť ako nový cieľ 

mandátu. 

(11) Riešenie základných príčin 

migrácie a prispievanie k dlhodobému 

udržateľnému rozvoju by sa mali doplniť 

ako nový cieľ mandátu; projekty 

financované v rámci nového cieľa by mali 

spĺňať kritériá pre oficiálnu rozvojovú 

pomoc (ODA) stanovené Výborom pre 

rozvojovú pomoc (DAC) Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 
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a mali by byť v súlade s článkom 208 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

a hlavnými zásadami OSN v oblasti 

podnikania a ľudských práv. 

 

Pozmeňujúci návrh   9 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Mala by sa zabezpečiť 

komplementárnosť a koordinácia s 

iniciatívami Únie, ktoré sa zaoberajú 

základnými príčinami migrácie, okrem 

iného s podporou Únie pre udržateľnú 

reintegráciu vrátených migrantov v 

krajinách pôvodu. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

zamerať na udržanie súčasnej vysokej 

úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do 

roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu 

svojich investícií súvisiacich so zmenou 

klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 

35 %. 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy4 by sa EIB mala v rámci mandátu na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

zamerať na zvýšenie súčasnej vysokej 

úrovne výdavkov týkajúcich sa klímy a do 

roku 2020 by mala prispieť k zvýšeniu 

svojich investícií súvisiacich so zmenou 

klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 

35 % v súlade so záväzkom, ktorý prijala v 

rámci svojej stratégie v oblasti zmeny 

klímy. EIB by mala vziať do úvahy závery 

Európskej rady z 22. mája 2013 s cieľom 

ukončiť environmentálne alebo 

ekonomicky škodlivé dotácie, a to aj 

dotácie na fosílne palivá. 

_________________ _________________ 

4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. 4 Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/590 z 11. 
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apríla 2016 o podpise Parížskej dohody 

prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

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

103, 19.4.2016, s. 1). 

apríla 2016 o podpise Parížskej dohody 

prijatej na základe Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

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

103, 19.4.2016, s. 1). 

Odôvodnenie 

EIB vo svojej stratégii v oblasti zmeny klímy koncom roka 2015 prijala záväzok, že do konca 

roka 2020 zvýši úroveň výdavkov na projekty v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách 

na 35 %. Toto oznámenie by sa malo odraziť v jej mandáte na poskytovanie vonkajších 

úverov. Rovnako aj závery Európskej rady z 22. mája 2013 by sa mali v plnej miere zohľadniť 

v činnostiach Európy v oblasti poskytovania vonkajších úverov. 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) EIB by mala vypracovať a zaviesť 

súbor ukazovateľov do svojho rámca 

merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty 

vo verejnom sektore a v súkromnom 

sektore zamerané na utečencov a 

hostiteľskú komunitu. Preto by sa malo 

posúdenie prínosu finančných operácií 

EIB, ktoré riešia hlavné príčiny migrácie, 

zahrnúť do výročnej správy Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

finančných operáciách EIB. 

(15) EIB by mala vypracovať a zaviesť 

súbor ukazovateľov do svojho rámca 

merania výsledkov, pokiaľ ide o projekty 

vo verejnom sektore a v súkromnom 

sektore zamerané na základné príčiny 

migrácie a dlhodobú odolnosť 

hospodárstva tranzitných a hostiteľských 

komunít. Preto sa musí posúdenie prínosu 

finančných operácií EIB k týmto cieľom, 

najmä prínosu k cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja, účasti miestnej 

občianskej spoločnosti a zosúladeniu s 

vonkajšími politikami Únie a prioritami 

rozpočtu Únie, zahrnúť do výročnej správy 

Komisie o finančných operáciách EIB 

predkladanej Európskemu parlamentu a 

Rade. EIB by mala prijať všetky kroky 

potrebné na upevnenie svojej 

zodpovednosti voči Európskemu 

parlamentu prostredníctvom 

transparentnosti a prístupu k 

informáciám, systematickým 

zverejňovaním výsledkov, hodnotení a 

posúdení vplyvu projektov 

prostredníctvom rámca merania 

výsledkov. 

 



 

PE599.683v03-00 10/23 AD\1122193SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) V priebehu trvania mandátu by sa 

strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie 

medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % 

len v prípade potreby riešiť núdzové a 

krízové situácie, ktoré by mohli nastať 

počas trvania mandátu a ktoré boli uznané 

za priority vonkajšej politiky Únie. Mandát 

vzťahujúci sa na súkromný sektor vo výške 

2 300 000 000 EUR a suma 1 400 000 000 

EUR vyčlenená na projekty verejného 

sektora sa nemôžu prerozdeliť, pretože ich 

cieľom je riešiť základné príčiny 

migrácie. 

(16) V priebehu trvania mandátu by sa 

strop EIB vzťahujúci sa na prerozdelenie 

medzi regiónmi mal zvýšiť z 10 % na 20 % 

len v prípade potreby riešiť núdzové a 

krízové situácie, ktoré by mohli nastať 

počas trvania mandátu a ktoré boli uznané 

za priority vonkajšej politiky Únie. EIB by 

mala Európsky parlament informovať o 

akomkoľvek rozhodnutí o prerozdelení 

poskytnutím dôvodovej správy a 

posúdenia vplyvu. Mandát vzťahujúci sa 

na súkromný sektor vo výške 2 300 000 

000 EUR a suma 1 400 000 000 EUR 

vyčlenená na projekty verejného sektora v 

rámci iniciatívy EIB na posilnenie 

odolnosti by sa mali úplne vyčerpať na 

svoj účel a nemali by sa prerozdeliť. 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Maximálny strop finančných operácií EIB 

so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia 

rokov 2014 – 2020 sumu 32 300 000 000 

EUR. Do stropu sa nezapočítavajú sumy, 

ktoré boli pôvodne vyčlenené na 

financovanie operácií, ale boli následne 

zrušené. 

Maximálny strop finančných operácií EIB 

so zárukou EÚ nepresiahne počas obdobia 

rokov 2014 – 2020 sumu 

38 470 000 000 EUR. Do stropu sa 

nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne 

vyčlenené na financovanie operácií, ale 

boli následne zrušené. 

Odôvodnenie 

Navrhované zvýšenie sa vyžaduje, ak má EIB prispieť ku všetkým politikám a prioritám EÚ 

vrátane Ukrajiny a ďalších nových oprávnených krajín. 
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Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) maximálnu sumu vo výške 30 000 

000 000 EUR v rámci všeobecného 

mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 

000 000 EUR vyčlení na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na utečencov a 

hostiteľskú komunitu; 

a) maximálnu sumu vo výške 

36 170 000 000 EUR v rámci všeobecného 

mandátu, z ktorej sa suma do výšky 1 400 

000 000 EUR vyčlení na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na riešenie 

základných príčin migrácie vrátane zmeny 

klímy a na dlhodobú sociálnu a 

ekonomickú infraštruktúru a rozvoj 

násilne vysídlených osôb a hostiteľských 

komunít realizované v rámci iniciatívy 

EIB na posilnenie odolnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) maximálnu sumu vo výške 2 300 

000 000 EUR na základe mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

na projekty, ktoré riešia základné príčiny 

migrácie. 

b) maximálnu sumu vo výške 2 300 

000 000 EUR na základe mandátu na 

poskytovanie úverov súkromnému sektoru 

na projekty, ktoré riešia základné príčiny 

migrácie, dlhodobú sociálnu a 

ekonomickú infraštruktúru a rozvoj 

násilne vysídlených osôb a hostiteľských 

komunít a ktoré sú realizované v rámci 

iniciatívy EIB na posilnenie odolnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh   16 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ  

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

d) strategická reakcia na riešenie 

hlavných príčin migrácie. 

d) strategická reakcia na riešenie 

hlavných príčin migrácie vyplývajúcich z 

chudoby, nerovnosti, demografického 

rastu, nedostatku pracovných a 

ekonomických príležitostí, zmeny klímy a 

prispenie k dlhodobej odolnosti 

hospodárstva tranzitných a hostiteľských 

komunít; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh rozhodnutia 

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

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 4 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa) odsek 4 sa nahrádza takto: 

„4.  V rozvojových krajinách 

vymedzených v zozname prijímateľov 

oficiálnej rozvojovej pomoci Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

prispievajú finančné operácie EIB v súlade 

s článkami 208 a 209 ZFEÚ nepriamo 

k cieľom politiky Únie v oblasti rozvojovej 

spolupráce, ako je zníženie chudoby 

prostredníctvom inkluzívneho rastu 

a udržateľného hospodárstva, 

environmentálny a sociálny rozvoj.“ 

„4.  V rozvojových krajinách 

vymedzených v zozname prijímateľov 

oficiálnej rozvojovej pomoci Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj by sa 

finančné operácie EIB v súlade s článkami 

208 a 209 ZFEÚ mali zamerať na ciele 

politiky Únie v oblasti rozvojovej 

spolupráce, najmä na zníženie chudoby 

prostredníctvom inkluzívneho rastu 

a udržateľného hospodárskeho, 

environmentálneho a sociálneho rozvoja.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Pozmeňujúci návrh   18 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na zabezpečenie čo najväčšieho 

rozvojového vplyvu investícií súkromného 

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu 

investícií súkromného sektora na rozvoj sa 
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sektora sa EIB usiluje posilňovať miestny 

súkromný sektor v prijímajúcich krajinách 

prostredníctvom podpory miestnych 

investícií, ako sa ustanovuje v odseku 1 

písm. a). V rámci finančných operácií EIB, 

ktorými sa podporujú všeobecné ciele 

stanovené v odseku 1, sa vyvinie aj úsilie 

o zvýšenie podpory investičných projektov 

MSP z Únie. Na účinné monitorovanie 

využívania prostriedkov v prospech 

dotknutých MSP EIB stanoví a zachová 

primerané zmluvné ustanovenia, ktorými 

sa zavedie štandardná oznamovacia 

povinnosť pre finančných 

sprostredkovateľov aj prijímateľov. 

EIB usiluje posilňovať prednostne miestny 

súkromný sektor vrátane MSP v 

prijímajúcich krajinách prostredníctvom 

podpory miestnych investícií, ako sa 

stanovuje v odseku 1 písm. a). V rámci 

finančných operácií EIB, ktorými sa 

podporujú všeobecné ciele stanovené v 

odseku 1, sa vyvinie úsilie o zvýšenie 

podpory investičných projektov MSP na 

umožnenie prístupu k finančným 

prostriedkom, a zároveň sa mobilizuje 

rozvoj nových investičných projektov 

MSP, čo ďalej podporí 

internacionalizáciu MSP. Na účinné 

monitorovanie a hodnotenie používania 

prostriedkov v prospech dotknutých MSP 

EIB vykoná dôkladnú hĺbkovú analýzu a 

stanoví a zachová primerané zmluvné 

ustanovenia, ktorými sa zavedie štandardná 

oznamovacia povinnosť pre finančných 

sprostredkovateľov aj konečných 

prijímateľov. 

 

Pozmeňujúci návrh   19 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť o 

udržanie súčasnej vysokej úrovne operácií 

týkajúcich sa klímy, pričom minimálny 

objem týchto operácií musí predstavovať 

najmenej 25 % celkových finančných 

operácii EIB. 

V priebehu obdobia, na ktoré sa vzťahuje 

toto rozhodnutie, by sa EIB mala snažiť 

o udržanie súčasnej vysokej úrovne 

operácií týkajúcich sa klímy, pričom 

minimálny objem týchto operácií musí 

predstavovať najmenej 25 % celkových 

finančných operácií EIB, pričom sa tento 

cieľ do roku 2020 postupne zvýši 

najmenej na 35 %. 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 
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Článok 3 – odsek 8 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Finančné operácie podporujúce všeobecné 

ciele stanovené v odseku 1 písm. d) 

podporujú investičné projekty, ktoré riešia 

základné príčiny migrácie a prispievajú k 

dlhodobej hospodárskej odolnosti a 

zabezpečujú udržateľný rozvoj v 

prijímajúcich krajinách. Finančné operácie 

EIB riešia najmä zvýšené potreby v oblasti 

infraštruktúry a súvisiacich služieb s 

cieľom uspokojiť potreby prílevu 

migrantov a zvýšiť počet pracovných 

príležitostí pre hostiteľské a utečenecké 

komunity s cieľom podporiť hospodársku 

integráciu a umožniť utečencom, aby sa 

stali sebestačnými. 

Finančné operácie podporujúce všeobecné 

ciele stanovené v odseku 1 písm. d) 

podporujú investičné projekty, ktoré riešia 

základné príčiny migračných tlakov 

vyplývajúcich z chudoby, slabého rozvoja, 

nerovnosti, demografického rastu, 

nedostatku pracovných a ekonomických 

príležitostí, ako aj zmeny klímy 

a prispievajú k dlhodobej hospodárskej 

odolnosti a zabezpečujú udržateľný rozvoj 

v prijímajúcich krajinách, pričom 

zabezpečujú súlad s cieľmi trvalo 

udržateľného rozvoja. Finančné operácie 

EIB posilňujú najmä humanitárnu 

činnosť a podporu vytvárania dôstojných 

pracovných miest, pričom zabezpečujú 

úplné dodržiavanie ľudských, pracovných 

a sociálnych práv, základných slobôd 
a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 

prostredníctvom uplatňovania prístupu 

založeného na právach zahŕňajúceho 

všetky ľudské a sociálne práva v súlade 

s transparentnosťou, účasťou, 

nediskrimináciou a zodpovednosťou. 

V rámci finančných operácií EIB sa 

uznáva, že rovnosť medzi ženami a mužmi 

je pri dosahovaní udržateľného rozvoja 

prierezovou otázkou. Rodové hľadisko sa 

uplatňuje pri všetkých finančných 

operáciách. EIB zabezpečí, že do 31. 

decembra 2017 vypracuje akčný plán 

zameraný na rodovú rovnosť a že všetky 

operácie EIB v rámci tohto mandátu budú 

v súlade so zásadami jej stratégie v oblasti 

rodovej rovnosti schválenej v decembri 

2016. 

 

Pozmeňujúci návrh   21 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 9 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ca) odsek 9 sa nahrádza takto: 

„9. Záruka EÚ sa vzťahuje len na finančné 

operácie EIB uskutočňované 

v oprávnených krajinách, ktoré s EIB 

uzavreli rámcovú dohodu ustanovujúcu 

právne podmienky, za ktorých sa takéto 

operácie majú uskutočňovať.“ 

„9. Záruka EÚ sa vzťahuje len na finančné 

operácie EIB uskutočňované 

v oprávnených krajinách, ktoré s EIB 

uzavreli rámcovú dohodu ustanovujúcu 

právne podmienky, za ktorých sa takéto 

operácie majú uskutočňovať. Právne 

podmienky, za ktorých sa majú operácie 

vykonávať, zahŕňajú aj environmentálne, 

sociálne a pracovné normy, ako aj normy 

v oblasti ľudských práv.“ 

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

content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Odôvodnenie 

Rámcové dohody dosiahnuté medzi EIB a prijímajúcou krajinou okrem iného obsahujú 

ustanovenia o daniach, menovej konvertibilite, prevode finančných prostriedkov, colnom 

a daňovom režime pre projekty, verejnej súťaži a o zaobchádzaní so zástupcami banky. 

Rámcové dohody by teda mali obsahovať ustanovenia o environmentálnych a sociálnych 

otázkach, ako aj o otázkach ľudských práv a zamestnanosti. 

 

Pozmeňujúci návrh   22 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a) v článku 9 ods. 1 sa vkladá tento 

pododsek:  

 „EIB zabezpečí uplatňovanie zásady 

slobodného predbežného súhlasu po 

predchádzajúcom ohlásení pred 

financovaním operácií, ktoré ovplyvňujú 

pôdne a prírodné zdroje.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=SK) 
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Odôvodnenie 

V roku 2007 Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu OSN o právach pôvodného 

obyvateľstva, v ktorej uznalo ich práva a osobitne uviedlo slobodný predbežný súhlas po 

predchádzajúcom ohlásení (FPIC) ako základný predpoklad akejkoľvek činnosti, ktorá má 

vplyv na pôdu, územia a prírodné zdroje ich predkov. Takáto zásada by sa mala rešpektovať 

aj v rámci operácií EIB. 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3b) v článku 9 ods. 1 sa vkladá tento 

pododsek: 

 „EIB vytvorí praktické usmernenia 

k posudzovaniu aspektov súvisiacich so 

všetkými základnými ľudskými právami, 

ktoré sa majú používať počas posúdenia 

ex ante a priebežného monitorovania 

v rámci jednotlivých projektov vrátane 

projektov zahŕňajúcich finančných 

sprostredkovateľov, a to na základe 

existujúcich rámcov, konkrétne 

strategického rámca EÚ a akčného plánu 

EÚ pre ľudské práva.“; 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) EIB vypracuje indikátory pre 

projekty, ktoré poskytujú strategickú 

reakciu a riešia základné príčiny migrácie; 

b) EIB po konzultácii a v spolupráci 

so zainteresovanými stranami a 

občianskou spoločnosťou vypracuje 

ukazovatele pre projekty, ktoré poskytujú 

strategickú reakciu a riešia základné 

príčiny migrácie a prispievajú k dlhodobej 

odolnosti hospodárstva hostiteľských a 
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tranzitných komunít; 

 

Pozmeňujúci návrh   25 

Návrh rozhodnutia 

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

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa) v článku 11 ods. 1 sa písmeno c) 

nahrádza takto: 

„c) posúdenie prínosu finančných 

operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej 

politiky a strategických cieľov Únie, pri 

zohľadnení regionálnych technických 

operačných usmernení uvedených 

v článku 5; 

„c) posúdenie prínosu finančných 

operácií EIB k plneniu cieľov vonkajšej 

politiky Únie a jej strategických cieľov. 

 Komisia v spolupráci s Európskou 

službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

stanoví rámec a metodiku predkladania 

výročných správ EIB o jej operáciách, na 

ktoré sa vzťahuje záruka Spoločenstva, 

a ich súlade so všeobecnými zásadami, 

ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie, 

ako sa uvádzajú v článku 21 Zmluvy 

o EÚ. Základným cieľom tohto 

predkladania správ je sledovať, či EIB 

dodržiava svoje záväzky vyplývajúce zo 

Zmluvy o Európskej únii, a najmä z jej 

článku 21, vrátane dodržiavania 

a podpory ľudských práv, odstránenia 

chudoby a riadenia environmentálnych 

rizík. 

 Túto metodiku vypracuje Komisia spolu 

s ESVČ počas prvého roka od 

nadobudnutia účinnosti tohto 

revidovaného rozhodnutia a bude 

vychádzať zo správ EIB o dodržiavaní 

ľudských práv, ako sa to vyžaduje 

v strategickom rámci EÚ a akčnom pláne 

pre ľudské práva. 

 Na základe výročných správ 

predkladaných EIB Komisia každý rok 

predloží Európskemu parlamentu vlastné 
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vyhodnotenie informácií poskytnutých 

EIB a navrhne prípadné zmeny politík 

a postupov vykonávaných EIB, ktoré 

členské štáty prijmú po zohľadnení 

stanoviska Európskeho parlamentu 

k týmto zmenám. Možné odporúčania 

Európskej komisie a Európskeho 

parlamentu týkajúce sa spôsobu, akým 

zlepšiť predkladanie správ EIB, sa 

zohľadnia v kontexte aktualizácie 

regionálnych technických operačných 

usmernení.“ 

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

content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno j 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

j) posúdenie prínosu finančných 

operácií EIB pre zabezpečenie strategickej 

reakcie, ktorá rieši základné príčiny 

migrácie. ; 

j) posúdenie prínosu finančných 

operácií EIB k zabezpečeniu strategickej 

reakcie zameranej na základné príčiny 

migrácie vyplývajúce z chudoby, 

nerovnosti, demografického rastu, 

nedostatku pracovných a ekonomických 

príležitostí, zmeny klímy a prispeniu k 

dlhodobej odolnosti hospodárstva 

tranzitných a hostiteľských komunít; 

 

Pozmeňujúci návrh   27 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 12 – odsek 1 – úvodná veta 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 5a) v článku 12 ods. 1 sa úvodná veta 

nahrádza takto: 
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„1.  EIB v súlade s vlastnou politikou 

transparentnosti a zásadami Únie 

týkajúcimi sa prístupu k dokumentom 

a informáciám – a postupne aj s normami 

Iniciatívy za transparentnosť poskytovania 

medzinárodnej pomoci – na svojej webovej 

stránke zverejní informácie súvisiace:“ 

„1.  EIB v súlade s vlastnou politikou 

transparentnosti a právom Únie týkajúcom 

sa prístupu k dokumentom a informáciám – 

a postupne aj s normami Iniciatívy za 

transparentnosť poskytovania 

medzinárodnej pomoci – na svojom 

webovom sídle zverejní informácie 

súvisiace:“ 

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

content/SK/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový) 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b) v článku 12 ods. 1 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 „ba) EIB sprístupní vo svojom 

verejnom registri tieto dokumenty: 

 – všetky dokumenty o meraní výsledkov za 

projekty, na ktoré sa vzťahuje krytie tejto 

záruky, najmä pokiaľ ide o tie, v ktorých 

sa uvádza, ako táto záruka prispieva 

k cieľom vonkajšej činnosti Únie, pričom 

sa konkrétne uvádza jej hospodársky, 

sociálny a environmentálny vplyv; 

 – monitorovacie a hodnotiace správy; 

 – správy o dokončení projektu; 

 – stanoviská poskytnuté Komisiou podľa 

postupu opísaného v článku 19 štatútu 

EIB.“ 

Odôvodnenie 

Prístup k informáciám a dokumentom, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, by mal priamo 

vyplývať z existujúcich právnych predpisov EÚ o prístupe k dokumentom a sprístupňovaní 

informácií, ako je nariadenie č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti 

k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a nariadenie č. 1367/2006 zo 

6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, 

účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 



 

PE599.683v03-00 20/23 AD\1122193SK.docx 

SK 

životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh rozhodnutia 

Príloha II 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Príloha II – písmeno B – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Východná Európa, Južný Kaukaz a Rusko Východná Európa, Južný Kaukaz 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh rozhodnutia 

Príloha II 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Príloha II – písmeno B – odsek 2 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rusko vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh rozhodnutia 

Príloha II 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Príloha II – písmeno C – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Argentína, Bolívia, Brazília, Kolumbia, 

Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, 

Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, 

Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, 

Venezuela 

Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, 

Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, 

Salvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, 

Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, 

Uruguaj, Venezuela 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh rozhodnutia 

Príloha III 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Príloha III – písmeno B – odsek 2 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Východná Európa, Južný Kaukaz a Rusko Východná Európa, Južný Kaukaz 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh rozhodnutia 

Príloha III 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Príloha III – písmeno B – odsek 2 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Rusko vypúšťa sa 
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