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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.  berie na vedomie, že Európska investičná banka (EIB) v roku 2015 podpísala nové 

operácie v hodnote 77,5 miliardy EUR (z toho 69,7 miliardy v Únii a 7,8 miliardy EUR 

mimo Únie) v oblastiach inovácie, MSP, infraštruktúry a životného prostredia, ako aj na 

podporu ubytovania pre utečencov a investície v regiónoch dotknutých utečeneckou 

krízou; berie tiež na vedomie, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) v roku 

2015 financoval 126 projektov v celkovej hodnote 7,5 miliardy EUR a zmobilizoval 

investície vo výške 50 miliárd EUR; 

2.  uznáva významnú úlohu financovania EIB v čase vážnej hospodárskej a finančnej krízy, 

ktorá má značný vplyv na tradičné úverové systémy; 

3.  žiada EIB a Komisiu, aby poskytli viac technickej pomoci s cieľom naďalej podporovať 

administratívne kapacity a riadenie projektov v záujme zjednodušenia prístupu k 

financovaniu a ľahšieho vykonávania investícií v rôznych oblastiach Európskej únie; 

uznáva význam tých členských štátov, ktoré sú hlavnými akcionármi EIB, a zároveň 

žiada, aby bola tým členským štátom, ktoré majú nízky podiel financovania z 

prostriedkov EIB, poskytnutá pomoc, a to najmä v oblasti poradenstva a analytických 

služieb, riadenia projektov a opatrení na budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť 

geograficky vyvážené rozdelenie financovania, aby sa zabránilo zväčšovaniu rozdielov 

medzi regiónmi, a to pri zachovaní posudzovania žiadostí na základe zásluh; 

4.  víta úroveň financovania cieľov hospodárskej a sociálnej súdržnosti (17 634 mld. EUR) 

a obnovy vidieka a miest (5 467 mld. EUR) a odporúča jej zachovanie; považuje toto 

financovanie za nevyhnutný doplnok politiky súdržnosti a európskych štrukturálnych a 

investičných fondov (EŠIF); zdôrazňuje, že je dôležité udržiavať pravidelný dialóg s 

riadiacimi orgánmi s cieľom vytvoriť synergický účinok a komplementárnosť medzi 

oboma nástrojmi; 

5.  uznáva, že kvalita úverového portfólia je vďaka zavedeným politikám obozretného 

riadenia rizika stále vysoká; žiada však EIB, aby zvýšila ochotu podstúpiť riziko, čím 

by zabezpečila širší a účinnejší hospodársky vplyv, a zachovala pritom vysokú úroveň 

úverového portfólia, a to aj prostredníctvom opatrení na užšiu spoluprácu s 

vnútroštátnymi subjektmi, ktoré poskytujú zvýhodnené úvery na investičné programy, 

ktoré sú v súlade s rozvojovými cieľmi podporovanými EIB; poukazuje na to, že nesmie 

byť povolené, aby finančné nástroje vrátane úverov nahrádzali granty; 

6.  vyzýva EIB, Komisiu a vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v spolupráci s 

národnými podpornými bankami a inštitúciami, aby posilnili spoluprácu s cieľom 

vytvoriť väčšiu súčinnosť medzi EŠIF a finančnými nástrojmi EIB a úvermi, ako aj 

znížiť administratívnu záťaž, zjednodušiť postupy a zvýšiť správnu kapacitu, zlepšiť 

regionálny rozvoj a súdržnosť a vnímanie EŠIF a financovanie z prostriedkov EIB; 

domnieva sa, že je málo dostupných informácií týkajúcich sa činností kombinovaného 

financovania EIB v rámci projektov a programov politiky súdržnosti; požaduje, aby si 

EIB vážila svoju úlohu verejnoprávnej inštitúcie a ambicióznejšie sa postavila k otázke 

zodpovednosti, transparentnosti a viditeľnosti, aby nedochádzalo k nejasnostiam; 
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vyzýva EIB, aby vypracovala komunikačnú politiku týkajúcu sa jej činnosti, vrátane jej 

poradenskej činnosti, aby všetky formy vlády a všetci príjemcovia mohli mať prístup k 

jej programom; 

7.  zdôrazňuje, že intenzívnejšie využívanie finančných nástrojov v politike súdržnosti si 

vyžaduje väčšie zapojenie Európskeho parlamentu do kontroly činností EIB s cieľom 

umožniť aj lepšie posúdiť vplyvy a dôsledky úlohy EIB; 

8.  víta úsilie EIF o to, aby iniciatíva na podporu MSP v súčasnosti pôsobila v šiestich 

krajinách (Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Fínsko, Rumunsko a Malta), ktorým táto 

iniciatíva podľa očakávaní prinesie 8,5 miliardy EUR v podobe nových úverov 

poskytnutých MSP za výhodných podmienok; vyzýva členské štáty, aby vykonávali 

iniciatívu na podporu MSP v širšom meradle, vzhľadom na jej schopnosť znižovať 

riziko pre finančných sprostredkovateľov; oceňuje preto návrh Komisie na predĺženie 

iniciatívy na podporu MSP do roku 2020; zdôrazňuje však, že iniciatíva na podporu 

MSP by mala zohrávať väčšiu úlohu, pretože financovanie MSP má zásadný význam 

pre podporu rastu a zamestnanosti v EÚ, najmä v období po hospodárskej a finančnej 

kríze; vyzýva EIB, aby sledovala a posilňovala používanie nástroja sekuritizácie; okrem 

toho žiada o zlepšenie komunikačnej politiky EIB a administratívnych podmienok 

iniciatívy na podporu MSP; vyzýva EIF, aby zverejnil podrobnú správu o úspechoch a 

neúspechoch programu; 

9.  žiada členské štáty, aby v plnej miere využívali svoj prídel prostriedkov z EŠIF a 

doplnkovosť, a dopĺňali tak úvery a finančné nástroje EIB; okrem toho žiada o väčšie a 

lepšie kombinovanie grantov s financovaním EIB s cieľom lepšie využívať pákový 

efekt EŠIF; žiada, aby EIB viedla tento proces, pretože má odborné znalosti a 

zodpovednosť voči akcionárom, čo jej pomôže zabezpečiť návratnosť svojich investícií; 

10.  vyzýva Komisiu, aby v rámci EFSI vytvorila stálu európsku záručnú platformu s cieľom 

uľahčiť prístup MSP k finančným prostriedkom a zlepšiť rozvoj záruk a úverových 

produktov založených na európskych zárukách; 

11.  vyzýva EIB, aby zvýšila svoje financovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ako aj 

mestských cieľov a zároveň pokračovala v podpore tradičných a inovatívnych odvetví v 

EÚ; požaduje okrem toho, aby sa v spolupráci s členskými štátmi vyvinuli osobitné 

finančné nástroje na podporu vykonávania makroregionálnych akčných plánov a 

stratégií; 

12.  vyzýva EIB a Komisiu, aby zintenzívnili šírenie informácií o svojich možnostiach 

financovania a zároveň poskytovali viac podpory a poradenstva a aby zvýšili množstvo 

finančných prostriedkov na projekty miestnych a regionálnych orgánov a MSP a 

zjednodušili prístup k financovaniu z prostriedkov EIB a kombinovanie grantov s 

úvermi a finančnými nástrojmi; vyzýva Komisiu, aby podporila vypracovanie 

programov odbornej prípravy pre potenciálnych príjemcov tým, že riadiacim orgánom 

zabezpečí významnejšiu úlohu pri poskytovaní informácií, usmernení a poradenstva pre 

konečných príjemcov; 

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počet znehodnotených úverov medzi rokmi 2014 a 

2015 vzrástol, pričom celková hodnota expozície vzrástla o 455 miliónov EUR a 

dosiahla 1,41 miliardy EUR; vyzýva Komisiu, aby preskúmala svoje postupy v oblasti 



 

AD\1116627SK.docx 5/6 PE593.948v02-00 

 SK 

riadenia rizík a projektovej hĺbkovej analýzy s cieľom zabezpečiť účinné riešenie tohto 

stupňujúceho sa problému a aby poskytla Európskemu parlamentu aktuálne informácie 

o pokroku v roku 2017. 
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