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NÁVRHY 

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. víta zvýšenie celkových činností skupiny EIB v oblasti financovania v roku 2014 vrátane 

vyše 50 miliárd EUR v podobe dodatočných úverov a viac než 150 miliárd EUR vo forme 

mobilizovaných investícií, ktoré sú nevyhnutné na doplnenie politiky súdržnosti a 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

2. uznáva, že hospodárska a finančná kríza a jej vplyv na tradičné systémy kreditov, ako aj 

existujúce finančné a nefinančné prekážky majú za následok nedostatok investícií, ktorý 

oslabuje plné rozvinutie potenciálu rastu európskeho hospodárstva a ohrozuje potenciál 

rozvoja mikropodnikov a malých a stredných podnikov; v tejto súvislosti víta Európsky 

fond pre strategické investície (EFSI) a jeho potenciál posilňovať súkromné investície; 

3. pripomína, že EFSI musí tiež prispievať k súdržnosti, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 

súlad a doplnkovosť medzi EFSI a inými politikami a nástrojmi EÚ, najmä EŠIF, čo môže 

viesť k vytvoreniu stabilného a priaznivého investičného a podnikateľského prostredia; 

odporúča členským štátom, aby určili národné podporné banky; 

4. domnieva sa, že je potrebné vytvoriť komunikačnú politiku týkajúcu sa činnosti EIB s 

cieľom zabezpečiť, aby všetky úrovne verejnej správy boli informované o týchto 

programoch; je pevne presvedčený, že je potrebné zjednodušiť pravidlá, ktorými sa riadi 

podpora poskytovaná z EŠIF na finančné nástroje v rámci EIB; vyzýva EIB, aby väčšmi 

podporovala ich poradenskú činnosť pri plánovaní, a to tým, že pomôže riadiacim 

orgánom EŠIF lepšie vynakladať prostriedky, ktoré majú k dispozícii, v prospech 

všetkých európskych občanov; 

5. víta zavedenie nových nástrojov a služieb v rámci programu InnovFin, ktoré podporujú 

výskum a inovácie; 

6. berie na vedomie operačný plán EIB na obdobie 2015 – 2017; víta skutočnosť, že v tomto 

pláne sa uznáva, že rýchlosť oživenia sa v jednotlivých členských štátoch líši, a že plán 

stanovil hospodársku a sociálnu súdržnosť ako prierezový cieľ politiky; 

7. je presvedčený, že vlastné pravidlá a postupy EIB vrátane horizontálnych a sektorových 

politík by sa mali vzťahovať na všetky opatrenia, ktoré sa týkajú rozpočtu EÚ, a to aj 

EFSI; domnieva sa, že výber finančných operácií EIB/EIF by mal byť transparentný, 

zodpovedný a založený na kritériách kvality, zdôrazňuje, že je potrebné pravidelne 

posudzovať fungovanie týchto nástrojov, ako aj účinnosť pri vykonávaní náležitej 

starostlivosti; 

8. víta posilnenú úlohu, ktorú bude skupina EIB zohrávať pri vykonávaní politiky súdržnosti 

na programové obdobie 2014 – 2020; verí, že to je krok správnym smerom k zlepšeniu 

súčinnosti medzi EIB a EŠIF; domnieva sa, že je potrebné využívať finančné nástroje, 

berúc do úvahy územné hľadisko a rozmanitosť v obciach, mestách a vidieckych 

oblastiach, a to aj v záujme zlepšenia súdržnosti v regiónoch; zdôrazňuje, že je dôležité 

udržiavať stály dialóg s riadiacimi orgánmi operačných programov s cieľom vytvoriť 
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synergie, ktoré umožnia dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020, okrem iného v oblasti 

podpory mikropodnikov a malých a stredných podnikov a zabezpečovania ich prístupu k 

finančným nástrojom; vyjadruje však znepokojenie nad nízkou mierou uhrádzania 

finančných prostriedkov politiky súdržnosti v rámci finančných nástrojov konečným 

príjemcom v programovom období 2007 – 2013; 

9. zdôrazňuje úlohu EIB pri financovaní činností na zabezpečenie základných potrieb 

obyvateľov tretích krajín; 

10. vyzýva EIB, aby od svojich finančných sprostredkovateľov požadovala väčšiu 

transparentnosť, pokiaľ ide o prideľovanie úverov pre kandidátske projekty; 

11. považuje administratívnu záťaž a nedostatok administratívnych kapacít za vážnu prekážku 

úspešného dosiahnutia cieľov politiky súdržnosti; považuje za dôležité, aby sa 

prehodnotili administratívne postupy a aby sa znížila táto záťaž; zdôrazňuje význam 

poradnej úlohy EIB a uznáva úsilie vykonané v tejto súvislosti; víta partnerstvo medzi 

Komisiou a EIB pri vytváraní poradnej platformy fi-compass; vyzýva EIB, aby Komisii a 

členským štátom poskytla súbor návrhov týkajúcich sa administratívneho zefektívnenia a 

budovania kapacít vzhľadom na svoje skúsenosti získané z oblasti verejného 

financovania; 

12. rovnako sa domnieva, že je potrebné posilniť spoluprácu medzi Komisiou, EIB a 

miestnymi a regionálnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby sa finančné nástroje účinne 

využívali na podporu územného rozvoja a politík súdržnosti; 

13. vyzýva EIB, aby zvýšila svoju podporu určenú projektom, na ktoré sa vzťahujú 

makroregionálne stratégie EÚ; zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v podpore 

udržateľných inovačných aj tradičných hospodárskych odvetví v EÚ; zdôrazňuje potrebu 

prepojiť Európu prostredníctvom intermodálnej dopravy, ako aj investícií zacielených na 

konkrétnu lokalitu; okrem toho požaduje vytvorenie finančných a investičných platforiem 

s cieľom umožniť spájanie finančných prostriedkov z rôznych zdrojov a mobilizáciu 

investícií potrebných na takéto makroregionálne projekty; 

14. vyzdvihuje prístup orientovaný na výsledky v rámci politiky súdržnosti na programové 

obdobie 2014 – 2020; požaduje viac informácií v kontexte výročných správ EIB o 

výsledkoch a prínose činnosti EIB v rámci dosahovania cieľov politiky súdržnosti; v tejto 

súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere využívali možnosti, ktoré 

ponúka nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, na zintenzívnenie využívania finančných nástrojov, 

ak je to vhodné, na obdobie do roku 2020, a vyzýva EIB, aby ďalej podporovala svoje 

nástroje a osvedčené postupy príjemcov s cieľom zvýšiť ich príťažlivosť; 

15. pripomína význam viacstrannej spolupráce medzi EIB a národnými podpornými bankami 

s cieľom posilniť synergie, rozdeliť riziká a náklady a zabezpečiť zodpovedajúce 

úverovanie projektov EÚ s pozitívnym vplyvom na produktivitu, vytváranie pracovných 

miest, ochranu životného prostredia a kvalitu života; 

16. pripomína, že Parlament musí zohrávať zásadnú úlohu pri monitorovaní vplyvu týchto 

stratégií a projektov v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rastu; požaduje posilnený 

dialóg a neustálu výmenu informácií medzi EIB a Parlamentom prostredníctvom 

pravidelných stretnutí, pokiaľ ide o činnosti EIB, ktoré majú vplyv na hospodársku, 
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sociálnu a územnú súdržnosť v EÚ; domnieva sa, že by bolo užitočné vypracúvať 

pravidelné aktualizácie týkajúce sa administratívnych nákladov a poplatkov, ktoré uhrádza 

EIB, a vplyvu financovaných projektov z hľadiska zamestnanosti a pridanej ekonomickej 

hodnoty. 
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