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NÁVRHY 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre 

hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý 

prijme, tieto návrhy: 

1. konštatuje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý je od nedávna plne 

funkčný, sa osvedčil, keďže priniesol konkrétne výsledky a vďaka koordinovaným 

opatreniam posilňuje investície a konkurencieschopnosť v Európe; zdôrazňuje však, že 

tempo sa musí výrazne zrýchliť, aby sa dosiahli ešte hmatateľnejšie výsledky, a to najmä 

v tých členských štátoch, v ktorých bola úroveň finančných prostriedkov poskytnutých z 

EFSI nízka, aby tento nástroj dosiahol svoje ciele v plnej miere; 

2. zdôrazňuje, že hlavnou zásadou EFSI je zmobilizovať súkromné trhovo orientované 

investície, ktoré sú v plnej miere založené na dopyte, a preto naliehavo žiada Komisiu, 

aby preskúmala možnosti využitia záruk EFSI na podnecovanie účasti širších zdrojov 

investícií, ako sú dôchodkové fondy, štátne investičné fondy a sociálne investície, na 

spolufinancovaní kľúčových projektov; 

3. zdôrazňuje, že EFSI by mal pre svoje projekty zabezpečiť väčšiu adicionalitu vo vzťahu k 

bežnej činnosti EIB, ako sa vymedzuje v článku 5 nariadenia (EÚ) 2015/1017; 

zdôrazňuje, že vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky EFSI boli presmerované 

z programov EÚ pre výskum, inovácie a infraštruktúru, by mal EFSI podporovať 

strategické investície súvisiace s projektami, ktoré nedokážu získať financovanie kvôli 

zlyhaniam trhu, nepriaznivým investičným situáciám alebo vysokej úrovni rizika; v tejto 

súvislosti naliehavo žiada Komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie adicionality 

projektov, ktoré už v rámci EFSI sú financované, a na základe výsledkov stanovila jasné 

pravidlá a kritériá na vymedzenie adicionality; pripomína ďalej, že pri stanovovaní kritérií 

na využitie záruky EÚ by EFSI nemal zohľadňovať výlučne ziskovosť, ale aj pozitívne 

dlhodobé účinky na jednotný trh z hľadiska inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu, tvorby pracovných miest a súdržnosti; 

4. konštatuje, že napriek niekoľkým úspešným infraštruktúrnym a inovačným projektom 

obmedzuje vysoký limit pre minimálnu hodnotu projektu (50 mil. EUR) počet projektov, 

ktoré možno prostredníctvom EFSI vykonávať, a to najmä v malých členských štátoch; 

požaduje preto zníženie minimálneho stropu financovania projektov; 

5. zdôrazňuje, že hoci je zložka fondu EFSI zameraná na MSP úspešná a predstavuje pre 

začínajúce podniky, MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou dobrú 

príležitosť na získanie rýchleho prístupu k financiám, je stále potrebné zlepšovať tak túto 

zložku, ako aj investície do infraštruktúry a inovácií; víta preto zámer Komisie rozšíriť a 

posilniť zložku zameranú na podporu MSP; zdôrazňuje, že je nevyhnutné hľadať finančné 

zdroje na podporu MSP vo vykonávaní projektov na medzinárodnej úrovni, a vyzýva na 

vytváranie ďalších príležitostí na to, aby MSP mohli získať finančné prostriedky na 

vysoko rizikové projekty, najmä v digitálnom odvetví; zároveň poukazuje na to, že by sa 

nemalo zabúdať na veľké investičné projekty, najmä projekty týkajúce sa infraštruktúry a 

inovácií; zdôrazňuje potrebu sprístupniť prostriedky na program digitálnej transformácie s 

cieľom podporiť MSP, ktorých sa digitálna transformácia týka, posilniť rozvoj nových 

a inovatívnych technológií, ako aj úzku spoluprácu medzi etablovanými spoločnosťami a 
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začínajúcimi podnikmi; 

6. berie na vedomie veľký záujem sprostredkovateľských bánk o celoúnijné projekty EFSI a 

ich veľmi úspešnú účasť na týchto projektoch týkajúcich sa poskytovania finančných 

prostriedkov pre MSP; nabáda Komisiu, aby spolupracovala s riadiacou radou EFSI na 

využití všetkých existujúcich možností, ktoré ponúka nariadenie o EFSI s cieľom posilniť 

tento prístup MSP k financovaniu tak, aby sa celkový objem činností týkajúcich sa týchto 

nástrojov zvýšil a aby mohol EIF financovať podstatný dodatočný objem operácií; 

7. požaduje lepšiu koordináciu a synergiu medzi EFSI a inými fondami EÚ, najmä 

európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami (EŠIF), s cieľom podporiť účinnejšie 

vynakladanie prostriedkov, väčšiu súdržnosť v Európe a zabezpečiť, aby mal EFSI široké 

geografické pokrytie, najmä v krajinách s nízkou úrovňou financovania z EFSI, v záujme 

zabezpečenia väčšej jednotnosti investícií a zníženia rozdielov medzi regiónmi; takisto 

požaduje užšiu spoluprácu s národnými podpornými bankami, miestnymi a regionálnymi 

orgánmi a zainteresovanými stranami vrátane ďalšej podpory na vytvorenie investičných 

platforiem na zoskupenie sektorových a geografických investičných príležitostí; 

8. zdôrazňuje potrebu zvýšiť úroveň transparentnosti operácií EFSI a ďalej síriť medzi 

občanmi a potenciálnymi príjemcami informácie o projektoch a ich výsledkoch; naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby sa s cieľom zvýšenia informovanosti o EFSI venovala cielenejšej 

komunikácii a vyvinula väčšie úsilie v oblasti poradenstva; navrhuje pripraviť informácie 

pre MSP, ktoré by jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pomocou konkrétnych 

príkladov vysvetľovali možnosti získania finančných prostriedkov a uviedli typy 

projektov, ktoré sú financované prostredníctvom EFSI; 

9. domnieva sa, že všetky zmluvy podpísané medzi EIB a jej klientmi, či už verejnými alebo 

súkromnými, musia byť systematicky zverejňované, aby sa preukázala adicionalita 

projektov EFSI a ukázalo verejnosti, že na projekty financované z EFSI sa uplatňujú 

prísne normy; poukazuje na potrebu posilniť Európsky portál investičných projektov 

(EIPP) a Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) s cieľom vytvoriť 

prepojenie s reálnou ekonomikou vrátane zlepšenia spolupráce s národnými podpornými 

bankami, zviditeľniť projekty a zabezpečiť kvalitnú technickú podporu pre prípadných 

predkladateľov; 

10. domnieva sa, že EFSI je nápomocný pri dobudovaní jednotného trhu a jeho posilňovaní; v 

tejto súvislosti podčiarkuje význam posilňovania tretieho piliera Investičného plánu pre 

Európu, a to aj v kontexte procesu európskeho semestra, s cieľom vytvoriť v EÚ 

stabilnejšie, homogénnejšie a priaznivejšie regulačné prostredie pre investície zameraním 

sa najmä na strategické ciele, ako je dokončenie plne integrovaného, 

konkurencieschopného a dobre fungujúceho jednotného trhu a rozvoj digitálneho 

jednotného trhu založeného na inováciách, a na kľúčové opatrenia, ktoré podporujú tieto 

ciele; konštatuje, že záväzky EFSI v projektoch digitálneho sektora sú absolútne 

nepostačujúce; 

11. vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby ďalej skúmali a podporovali investičné 

príležitosti v oblasti digitálneho obsahu a služieb, cenovo dostupné a zabezpečené 

vysokorýchlostné širokopásmové a telekomunikačné infraštruktúry s veľkým rozsahom, 

čo je predpoklad pre skutočné posilnenie práv spotrebiteľov, pokiaľ ide o prístup k 

obsahu, kvalitu služieb a nízke náklady; zdôrazňuje, že je dôležité prekonať rozdielne 
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úrovne rozvoja infraštruktúry medzi regiónmi v Európe a medzi mestskými a vidieckymi 

oblasťami; zdôrazňuje význam financovania zakladania technologických centier v menej 

industrializovaných regiónoch s cieľom znížiť regionálne rozdiely, oživiť miestne 

hospodárstva poskytovaním vysokokvalitných pracovných miest a podporou rozvoja 

zručností; 

12. víta nedávny návrh Komisie na rozšírenie EFSI za rok 2018 s cieľom prekonať súčasný 

nedostatok investícií v Európe a pokračovať v mobilizácií kapitálu zo súkromného 

sektoru. 
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