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NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a 

menové veci, aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktoré prijmú, tieto 

návrhy: 

1. domnieva sa, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ktorý slúži na 

financovanie rizikových a inovatívnych projektov, sa môže stať nástrojom stimulácie rastu 

a zamestnanosti v EÚ a podpory rozvoja silného, udržateľného a konkurencieschopného 

priemyslu za predpokladu, že sa bude používať súčasne s účinnými nástrojmi na ochranu 

obchodu; v tejto súvislosti požaduje posilnenie úlohy EFSI v agende politiky súdržnosti 

zlepšením odvetvovej a geografickej rovnováhy investícií realizovaných v tomto rámci; 

zastáva názor, že by sa mali odstrániť prekážky brániace kombinovaniu EFSI s inými 

nástrojmi EÚ (predovšetkým s fondmi EŠIF) a že by sa mal rozšíriť počet odvetví, ktoré 

môžu byť financované z fondu EFSI; 

2. pripomína, že Čína má v úmysle prispievať do EFSI a že Komisia zdôraznila, že Čína za 

to nedostane žiadne finančné prostriedky, najmä pokiaľ ide o oblasť správy; zdôrazňuje, 

že príspevok Číny nesmie byť spojený s otázkou štatútu trhovej ekonomiky, a vyzýva 

EIB, aby pri riadení fondov a v súvislosti s pôvodom akéhokoľvek príspevku od 

verejných, súkromných a tretích strán zabezpečila transparentnosť a poskytla konkrétne 

údaje vrátane údajov týkajúcich sa konkrétnych projektov a zahraničných investorov, a 

upozorňuje na požiadavky v súvislosti s podávaním správ Parlamentu obsiahnuté v 

nariadení o EFSI; opäť poukazuje na skutočnosť, že všetci potenciálni budúci 

prispievatelia z tretích krajín musia dodržiavať všetky pravidlá EÚ v oblasti verejného 

obstarávania, pracovného práva a predpisov na ochranu životného prostredia, a očakáva, 

že sociálne a environmentálne kritériá vzťahujúce sa na projekty EIB sa budú plne 

dodržiavať pri rozhodovaní o financovaní projektov EFSI; 

3. domnieva sa, že je veľmi dôležité, aby EÚ čo najviac diverzifikovala svoje zdroje 

financovania a prioritne sa usilovala o získavanie súkromných investícií; 

4. poukazuje na to, že MSP predstavujú oporu európskeho hospodárstva, ale že iba 13 % z 

nich obchoduje mimo EÚ; zastáva názor, že EFSI by mal v súčinnosti s programom 

COSME l uprednostňovať internacionalizáciu MSP prostredníctvom podpory konkrétnych 

projektov zameraných na vývozné činnosti európskych MSP; opätovne vyzýva na 

zlepšenie existujúcich nástrojov a žiada, aby Komisia a EIB lepšie informovali o 

dostupnej podpore a aby došlo k posilneniu úlohy Európskeho centra investičného 

poradenstva (EIAH), ktorého poslaním by sa mala stať podpora vývozu; domnieva sa, že 

by MSP mali mať možnosť obracať sa na stáleho partnera aj v týchto otázkach; 

5. víta iniciatívu Komisie začať európsky plán pre vonkajšie investície s cieľom mobilizovať 

44 a 88 miliárd eur na investície v Afrike a v susedstve EÚ, uznáva však úlohu 

súkromných investícií do rozvojových stratégií; zdôrazňuje, že je potrebné pravidelne 

vyhodnocovať tieto nástroje a že by nemali nahradiť existujúce investície, ale musia byť v 

súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako aj so zásadou doplnkovosti vo 

vzťahu k iným nástrojom a mali by sa zameriavať na rizikové, štrukturálne a podľa 

možnosti malé projekty a orientovať sa na ozajstné potreby konkrétnych krajín s cieľom 

zabezpečiť hmatateľné zlepšenie životných podmienok miestneho obyvateľstva 

vytváraním dôstojných pracovných miest na miestnej úrovni, a tým prispieť k zmierneniu 
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migračnej krízy; 

6. trvá na tom, že v súvislosti s plánom pre vonkajšie investície nemôže byť žiadny investor 

ani realizátor projektu závislý od osoby alebo spoločnosti pôsobiacej v krajine, ktorá je 

uvedená v pripravovanom európskom zozname nespolupracujúcich daňových jurisdikcií; 

7. domnieva sa, že tento nástroj by mal byť v súlade so zásadami a cieľmi vonkajšej činnosti 

Európskej únie, ako sú stanovené v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a článku 208 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a očakáva, že ich dodržiavanie bude jedným z 

prioritných kritérií pre hodnotenie účinnosti EFSI v správach o jeho vykonávaní; 

zdôrazňuje, že budúci plán pre vonkajšie investície by mal podnietiť súkromné investície 

v Afrike a v krajinách susediacich s EÚ, aby tak prispel k riešeniu základných príčin 

migrácie a k implementácii cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Parížskej dohody 

o klíme; 

8. navrhuje, aby európsky plán pre vonkajšie investície prispel k financovaniu činností 

zameraných na poskytovanie mikroúverov najzraniteľnejším skupinám; 

9. vyzdvihuje dôležitú úlohu delegácií Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pri vytváraní 

kontaktov medzi investormi a krajinami, v ktorých sa projekty realizujú; žiada, aby bol 

Parlament úzko zapojený do monitorovania plánu pre vonkajšie investície 

prostredníctvom pravidelných správ Komisie o pokroku. 



 

AD\1109478SK.docx 5/5 PE589.274v03-00 

 SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O 
STANOVISKO 

Dátum prijatia 9.11.2016    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

33 

0 

4 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, 

Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, 

Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut 

Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu 

Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando 

Ruas, Jarosław Wałęsa 

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na 

záverečnom hlasovaní 

Philippe Loiseau 

 
 


