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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor vzal 

do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

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, 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 

inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju, 

tvorbe bohatstva a k dosiahnutiu cieľov 

trvalo 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. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) EIB bola poverená ďalšími 

úlohami, napríklad v oblasti európskej 

hospodárskej diplomacie. Na to, aby ich 

bola schopná splniť, potrebuje dostatočné 

finančné prostriedky. Úspešnosť 

záručného fondu v rámci mandátu na 

poskytovanie vonkajších úverov umožňuje 

EIB dosiahnuť konkrétne výsledky a 

prináša vplyv na úrovni Únie 
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prostredníctvom spoľahlivých projektov v 

tretích krajinách pri minimálnych 

nákladoch pre rozpočet Únie. Vzhľadom 

na rastúce požiadavky na EIB ako na 

finančnú zložku Únie sa považuje za 

dôležité posilniť tento úspešný nástroj a 

Komisia by mala zvýšiť rozpočtové 

prostriedky pre záručný fond poskytované 

EIB v čase ďalšieho legislatívneho 

návrhu vzťahujúceho sa na obdobie 

rokov 2021 – 2028. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

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 

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. 

(9) S cieľom umožniť, aby mandát na 

poskytovanie úverov v tretích krajinách 

mohol reagovať na prípadné nadchádzajúce 

výzvy a priority Únie, ako aj poskytnúť 

strategickú reakciu na riešenie základných 

príčin migrácie, by sa maximálny strop 

finančných operácií EIB v rámci záruky 

EÚ mal zvýšiť na 38 500 000 000 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. 

Odôvodnenie 

Návrh Komisie by mal priamy a okamžitý vplyv na ostatné neodkladné politiky a priority EÚ. 

V skutočnosti by vyžadoval výrazné obmedzenie ročnej činnosti EIB vo východnom susedstve 

vrátane Ukrajiny. Ročnú činnosť na východe je nevyhnutné znížiť o približne 70 % v 

porovnaní so súčasnou ročnou úrovňou poskytovania úverov. Navrhované stropy pre Áziu a 

Latinskú Ameriku a Južnú Afriku by viedli k zníženiu ročnej činnosti o 50 % v porovnaní so 

súčasnými úrovňami. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 
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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 by sa malo doplniť ako nový cieľ 

mandátu a každý projekt financovaný v 

rámci tohto nového cieľa by mal byť v 

súlade s článkom 21 Zmluvy o Európskej 

únii (ZEÚ). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

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. 

(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. EIB by preto mala úzko 

spolupracovať s ESVČ a mala by byť 

schopná apelovať na príslušné 

medzinárodné organizácie, ako sú IOM a 

UNHCR.   

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

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 

klímy 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 

(13) V nadväznosti na Parížsku dohodu 

prijatú v rámci Rámcového dohovoru 

Organizácie Spojených národov o zmene 

klímy 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 
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svojich investícií súvisiacich so zmenou 

klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 

35 %. 

svojich investícií súvisiacich so zmenou 

klímy v rozvojových krajinách z 25 % na 

35 % v súlade so záväzkom prijatým v jej 

stratégii v oblasti klímy. 

Odôvodnenie 

V stratégii v oblasti klímy prijatej na konci roka 2015 sa EIB zaviazala zvýšiť svoju úroveň 

projektov v oblasti klímy v rozvojových krajinách až na 35 % do konca roku 2020. Toto 

oznámenie by sa malo odraziť v jej vonkajšom mandáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

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 utečencov a 

hostiteľskú komunitu vrátane 

ukazovateľov umožňujúcich meranie 

príspevku projektu k plneniu cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja, boju proti hlavným 

príčinám migrácie a účasti občianskej 

spoločnosti hostiteľských komunít. 
Posúdenie prínosu finančných operácií EIB 

zaoberajúcich sa týmito faktormi by sa 

malo zahrnúť do výročnej správy Komisie 

Európskemu parlamentu a Rade o 

finančných operáciách EIB, pričom treba 

zaručiť plnú zodpovednosť a 

transparentnosť. EIB by mala zlepšiť 

primeraný prístup k informáciám, a to 

nielen pre Európsky parlament a ďalšie 

inštitúcie, ale aj pre širokú verejnosť, 

najmä pokiaľ ide o systém verejného 

obstarávania a subdodávok a finančné 

údaje týkajúce sa projektov 

financovaných EIB. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 
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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 sa 

nemôžu prerozdeliť, pretože ich cieľom je 

riešiť základné príčiny migrácie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Zoznam oprávnených regiónov a 

krajín a potenciálne oprávnených regiónov 

a krajín by sa mal upraviť tak, aby sa 

vylúčili krajiny s vysokými príjmami a 

vysokým úverovým ratingom (Brunej, 

Island, Izrael, Singapur, Čile a Južná 

Kórea). Do zoznamu potenciálne 

oprávnených regiónov a krajín sa má 

navyše pridať Irán. 

(17) Zoznam oprávnených regiónov a 

krajín a potenciálne oprávnených regiónov 

a krajín by sa mal navrhnúť s cieľom 

dosiahnuť čo najväčší vplyv na rozvoj a 

upraviť tak, aby sa vylúčili krajiny s 

vysokými príjmami a vysokým úverovým 

ratingom (Brunej, Island, Izrael, Singapur, 

Čile a Južná Kórea). Do zoznamu 

potenciálne oprávnených regiónov a krajín 

sa má navyše pridať Irán. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Európska rada zdôraznila kľúčovú 

úlohu, ktorú EIB zohráva vo vonkajších 

hospodárskych vzťahoch Únie a na svojej 

schôdzi, ktorá sa konala 20. – 21. marca 

2014, vyzvala EIB, „aby ďalej prispievala 

k posilňovaniu internacionalizácie a 

konkurencieschopnosti európskych 

spoločností“. Prístup k finančným 

prostriedkom je jednou z 

najnaliehavejších výziev pre MSP. Preto 

je potrebná stratégia EIB, ktorá by 

umožnila ďalšie zlepšenie prístupu MSP k 

financovaniu, a to aj prostredníctvom 

programov a iniciatív na uľahčenie 

obchodu, ako je európsky nástroj 

mikrofinancovania Progress a nové 

nástroje na financovanie obchodnej 

činnosti európskych MSP. Okrem toho je 

potrebné, aby sa zaviedli požiadavky 

aktívnejšej politiky v oblasti MSP a 

mikropodnikov pre sprostredkovateľské 

banky vyplácajúce prostriedky EIB a aby 

sa ešte viac zlepšila transparentnosť, 

pokiaľ ide o posúdenie miestneho 

hospodárskeho a sociálneho vplyvu 

sprostredkovaných úverov EIB. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 17 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17b) Dosahovanie kvantitatívnych 

cieľov EIB v oblasti činností súvisiacich 

so zmenou klímy je na dobrej ceste. EIB 

sa zaviazala, že ešte viac zvýši svoje 

zameranie na opatrenia v oblasti klímy v 

rozvojových krajinách, a to až o 35 % do 
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roku 2020. Na to, aby EIB mohla 

dosiahnuť tento cieľ, je potrebné prideliť 

na objektívne regionálne stropy 

dostatočné finančné prostriedky, inak 

bude EIB nútená znížiť svoje činnosti v 

Ázii a Latinskej Amerike, teda v 

regiónoch, v ktorých bola tradične veľmi 

aktívna pri financovaní opatrení v oblasti 

zmeny klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 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. 

1. Maximálny strop finančných 

operácií EIB so zárukou EÚ nepresiahne 

počas obdobia rokov 2014 – 2020 sumu 38 

500 000 000 EUR. Do stropu sa 

nezapočítavajú sumy, ktoré boli pôvodne 

vyčlenené na financovanie operácií, ale 

boli následne zrušené. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

 Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – 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 36 200 

000 000 EUR v rámci všeobecného 

mandátu, z ktorej sa suma do výšky 2 500 

000 000 EUR vyčlení na projekty vo 

verejnom sektore zamerané na utečencov a 

hostiteľskú komunitu, ako aj na riešenie 

základných príčin migrácie; 
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Pozmeňujúci návrh  14 

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 vplyvu 

investícií súkromného sektora na rozvoj sa 

EIB usiluje posilňovať miestny súkromný 

sektor 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 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. 

Na zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu 

investícií súkromného sektora na rozvoj sa 

EIB usiluje posilňovať miestny súkromný 

sektor a prispieť k vytvoreniu priaznivých 

podmienok pre súkromné podniky a 

investície 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 aj úsilie o 

zvýšenie podpory investičných projektov 

MSP z Únie. Finančné operácie EIB 

prispievajú k zlepšeniu prístupu na trh pre 

MSP v partnerských tretích krajinách a k 

ich začleneniu do globálnych 

hodnotových reťazcov a okrem toho 

prispievajú k posilneniu 

internacionalizácie a 

konkurencieschopnosti spoločností 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 sa 

snaží identifikovať prekážky prístupu k 

financovaniu zo strany MSP a prekonať 

ich; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

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

Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 6 
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Platný text Pozmeňujúci návrh 

 ba) V článku 3 sa odsek 6 nahrádza 

takto: 

"6.  Finančnými operáciami EIB, 

ktorými sa podporujú všeobecný cieľ 

stanovený v odseku 1 písm. b), sa 

podporujú investičné projekty 

predovšetkým v oblastiach dopravy, 

energetiky, environmentálnej 

infraštruktúry, informačných 

a komunikačných technológií, 

zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to 

výrobu a integráciu energie 

z obnoviteľných zdrojov, transformáciu 

energetických systémov umožňujúcu 

prechod k technológiám a palivám 

s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú 

energetickú bezpečnosť a energetickú 

infraštruktúru vrátane infraštruktúry na 

výrobu plynu, a prepravu na trh Únie 

s energiou, ako aj elektrifikáciu vidieckych 

oblastí, environmentálnu infraštruktúru, 

ako napríklad vodu a hygienické zariadenia 

a zelenú infraštruktúru, telekomunikácie 

a infraštruktúru širokopásmových sietí.“ 

"6.  Finančnými operáciami EIB, 

ktorými sa podporuje všeobecný cieľ 

stanovený v odseku 1 písm. b), sa 

podporujú investičné projekty 

predovšetkým v oblastiach dopravy, 

energetiky, environmentálnej 

infraštruktúry, informačných 

a komunikačných technológií, 

zdravotníctva a vzdelávania. Zahŕňa to 

výrobu a integráciu energie 

z obnoviteľných zdrojov, opatrenia 

energetickej účinnosti, transformáciu 

energetických systémov umožňujúcu 

prechod k technológiám a palivám 

s nižšími emisiami uhlíka, udržateľnú 

energetickú bezpečnosť a energetickú 

infraštruktúru, ako aj elektrifikáciu 

vidieckych oblastí, environmentálnu 

infraštruktúru, ako napríklad vodu 

a hygienické zariadenia a zelenú 

infraštruktúru, telekomunikácie 

a infraštruktúru širokopásmových sietí.“ 

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

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

Odôvodnenie 

Výroba a preprava plynu by nemali byť predmetom záruky EÚ, keďže by to predstavovalo 

dotovanie fosílnych palív.  Rozhodnutie by malo uplatniť závery Európskej rady z 22. mája 

2013 o postupnom odstránení environmentálne alebo ekonomicky škodlivých dotácií vrátane 

dotácií podporujúcich fosílne palivá. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 4 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Operácie EIB by okrem iného mali 

obsahovať konkrétne opatrenia na 

postupné zrušenie financovania projektov, 

ktoré negatívne ovplyvňujú dosahovanie 

cieľov Únie v oblasti klímy, a na 

posilnenie snahy o podporu 

obnoviteľných zdrojov energie a 

energetickej účinnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

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 migrácie a prispievajú k 

dlhodobej hospodárskej odolnosti a 

zabezpečujú udržateľný rozvoj v 

prijímajúcich krajinách vrátane posilnenia 

humanitárnych opatrení a poskytnutia 

podpory výstavbe infraštruktúry a tvorbe 

pracovných miest, pričom sa súčasne 

zaručí plnenie cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. Finančné operácie EIB riešia 

najmä zvýšené potreby v oblasti 

infraštruktúry a dopravy, energie a 

prístupu k nej a telekomunikácií, keďže 

tieto projekty výrazne zvyšujú potenciál 

obchodu a môžu mať pákový účinok v 

internacionalizácii MSP, a to najmä v 

regiónoch s geografickým 

znevýhodnením, ale využívajú aj potenciál 

v sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, 

zelené technológie, výskum, inovácia a 

majetkové práva,  a posilňujú aj 

humanitárne akcie, podporujú tvorbu 

dôstojných pracovných miest a 

vzdelávanie pre hostiteľské a utečenecké 

komunity s cieľom posilniť hospodársku 
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integráciu a umožniť utečencom, aby sa 

stali sebestačnými, pričom zabezpečujú 

úplné dodržiavanie ľudských práv, najmä 

pracovných a sociálnych práv a zásad 

právneho štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 8 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) verejný sektor vrátane obcí a 

subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o 

infraštruktúru a služby na riešenie 

významne zvýšených potrieb.“ 

b) verejný sektor vrátane obcí a 

subjektov verejného sektora, pokiaľ ide o 

infraštruktúru a služby, a najmä zdravotnú 

starostlivosť a s osobitnými zariadeniami 

pre deti, sanitačné služby a vzdelávanie na 

školách na riešenie výrazne zvýšených 

potrieb.; 

Odôvodnenie 

Liečba, najmä v prípade detí, úspešná prevencia chorôb dostatočnými zásobami sanitárneho 

materiálu a poskytovanie vzdelávania na školách patria medzi hlavné potreby migrujúcich 

detí a ich rodín. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh rozhodnutia 

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

 Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) Dopĺňa sa tento odsek: 

 8a. Programy v tretích krajinách 

týkajúce sa MSP by sa mali zameriavať 

na začlenenie týchto podnikov do 

globálnych dodávateľských reťazcov, 

pričom vo východnom a južnom susedstve 

by sa takéto programy EIB mali 

orientovať na začlenenie MSP do 
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európskych hodnotových reťazcov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh rozhodnutia 

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

Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 3 – odsek 8 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) Dopĺňa sa tento odsek: 

 8b. EIB zabezpečí, aby sa od 

spoločností zúčastňujúcich sa na ňou 

spolufinancovaných projektoch 

vyžadovalo, aby dodržiavali zásadu 

rovnakej odmeny za rovnakú prácu a 

transparentnosti odmien a zásadu rodovej 

rovnosti stanovenú v smernici 2006/54/ES 

Európskeho parlamentu a Rady1a.   

Rozhodnutia EIB o financovaní projektov 

zohľadnia opatrenia uchádzajúcich sa 

spoločností v oblasti sociálnej 

zodpovednosti podnikov; 

 ______________ 

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2006/54/ES z 5. júna 2006 o 

vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a 

rovnakého zaobchádzania s mužmi a 

ženami vo veciach zamestnanosti a 

povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 

23). 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) EIB vypracuje indikátory pre 

projekty, ktoré poskytujú strategickú 

reakciu a riešia základné príčiny migrácie; 

b) EIB na základe dôkladných a 

pravidelných konzultácií a spolupráce so 

zainteresovanými stranami a občianskou 

spoločnosťou vypracuje ukazovatele pre 

projekty, ktoré poskytujú strategickú 

reakciu a riešia základné príčiny migrácie; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh rozhodnutia 

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

 Rozhodnutie 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 aa) písmeno c) sa 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 a 

ich súdržnosti s ostatnými politikami 

Únie. 

 Komisia v spolupráci s Európskou 

službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) 

zriadi rámec a metodiku pre vypracovanie 

výročnej správy EIB o jej operáciách, na 

ktoré sa vzťahuje záruka Spoločenstva, a 

ich súlade so všeobecnými zásadami 

usmerňujúcimi vonkajšiu činnosť Únie v 

súlade s článkom 21 Zmluvy o EÚ. 

Hlavným cieľom tejto správy je 

monitorovať plnenie povinností 

vyplývajúcich zo Zmluvy o EÚ a 

ustanovení článku 21 zo strany EIB 

vrátane dodržiavania a presadzovania 

ľudských práv, odstraňovania chudoby a 

riadenia environmentálnych rizík. 

 Túto metodiku vypracuje Komisia spolu s 

ESVČ počas prvého roka od 

nadobudnutia účinnosti tohto 

pozmeňujúceho rozhodnutia a bude 

vychádzať zo správ o dodržiavaní 
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ľudských práv EIB, ako vyžaduje 

strategický rámec EÚ a akčný plán pre 

ľudské práva. 

 Na základe výročnej správy EIB Komisia 

každoročne pre Európsky parlament 

vypracuje svoje vlastné hodnotenie 

informácií poskytnutých EIB a navrhne 

prípadné zmeny v politikách a postupoch 

uplatňovaných bankou, ktoré prijmú 

členské štáty po zohľadnení stanoviska 

Parlamentu k nim. Prípadné odporúčania 

Európskej komisie a Európskeho 

parlamentu týkajúce sa spôsobu, akým 

zlepšiť podávanie správ EIB, sa 

zohľadnia pri aktualizácii regionálnych 

technických a operačných usmernení. 

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

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

Odôvodnenie 

Hlavným problémom poskytovania úverov EIB mimo EÚ je aj naďalej uplatňovanie 

ustanovení stanovených v ELM na mieste.   V tejto súvislosti má vytvorenie mechanizmu 

hodnotenia súladu s článkom 21 Zmluvy o EÚ  najvyšší význam a EIB by mala vytvoriť a  

implementovať účinné postupy hĺbkovej analýzy pri kontrole operácií, ktoré podporuje, so 

zreteľom na ich možný vplyv na ľudské práva, odstránenie chudoby a životné prostredie.    

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)  

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 11 – odsek 2 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 (5a) v článku 11 sa odsek 2 mení takto: 

2. Na účely predkladania správ 

Komisiou podľa odseku 1 predkladá EIB 

Komisii výročné správy o finančných 

operáciách EIB uskutočňovaných podľa 

tohto rozhodnutia vrátane všetkých 

potrebných prvkov, ktoré umožnia Komisii 

podávať správy v súlade s odsekom 1. EIB 

môže takisto poskytnúť Komisii ďalšie 

2. Na účely predkladania správ 

Komisiou podľa odseku 1 predkladá EIB 

Komisii výročné správy o finančných 

operáciách EIB uskutočňovaných podľa 

tohto rozhodnutia vrátane všetkých 

potrebných prvkov, ktoré umožnia Komisii 

podávať správy v súlade s odsekom 1. EIB 

môže takisto poskytnúť Komisii ďalšie 
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informácie, ktoré sú relevantné pre 

Európsky parlament a Radu, aby mali 

komplexný prehľad o vonkajšej činnosti 

EIB. 

informácie, ktoré sú relevantné pre 

Európsky parlament a Radu, aby mali 

komplexný prehľad o vonkajšej činnosti 

EIB. Európsky parlament môže na 

základe výročných správ vypracovať 

odporúčania pre EIB týkajúce sa 

prebiehajúcich projektov. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Rozhodnutie č. 466/2014/EÚ 

Článok 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia do 31. decembra 2021 predloží 

Európskemu parlamentu a Rade záverečnú 

správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia. 

Aby sa posilnila parlamentná kontrola, 

štruktúra riadenia EIB by sa mala 

zreorganizovať v súlade s posilnením 

schémy riadenia Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI). Komisia 

poskytne informácie o vykonaní tejto 

reorganizácie do 31. decembra 2017. 

Okrem toho EIB poskytne Európskemu 

parlamentu informácie o investičných 

rozhodnutiach, predloží posúdenia vplyvu, 

ktoré preukazujú súlad plánovaných 

projektov s cieľmi trvalo udržateľného 

rozvoja a Parížskou dohodou, a zverejní 

správy o každom financovanom projekte, 

o výsledkoch vnútorných vyšetrovaní, 

výbere, dohľade a hodnotení svojich 

činností a programov na základe jasných 

merateľných ukazovateľov, ako aj 

metódach použitých pri posudzovaní ex 

ante a podávaní správ ex post a ich 

zisteniach za každý financovaný projekt, 

pričom zachová dôvernosť obchodných 

informácií v prípade operácií súkromného 

sektora, najmä so zreteľom na dôvody 

odmietnutia predložených projektov. 

 Komisia do 31. decembra 2021 predloží 

Európskemu parlamentu a Rade 

záverečnú hodnotiacu správu o 
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uplatňovaní tohto rozhodnutia. 
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