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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie

V nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú zásady a postupy, ktoré sa majú 
dodržiavať pri zostavovaní a plnení rozpočtu EÚ a kontrole finančných prostriedkov EÚ. 
Komisia chce navrhovanou revíziou dosiahnuť jednoduchšie a pružnejšie pravidlá, ktoré by 
mali pomôcť pri optimalizácii plnenia a účinku súčasného VFR, ktorý platí do roku 2020. 
Revízia obsahuje rozsiahle zmeny všeobecných rozpočtových pravidiel (1. časť návrhu) a 
zodpovedajúce zmeny pravidiel pre finančné prostriedky v jednotlivých odvetviach (2. časť). 
Návrhom sa tiež mení viacero osobitných ustanovení v základných aktoch programov 
financovania EÚ, najmä európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Pokiaľ ide o oblasť dopravy, návrhom sa do Nástroja na prepájanie Európy (NPE) zavádza 
„prístup kombinovaného financovania“ a v nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú 
zodpovedajúce všeobecné pravidlá (články 2, 153 a 272). Návrhom sa tiež pre NPE v oblasti 
dopravy zvyšuje finančné krytie, ktoré má NPE v oblasti dopravy k dispozícii, s cieľom 
poskytnúť ďalšiu podporu projektom TEN-T (článok 272/článok 16a ods. 7). Zmenou 
týkajúcou sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) sa navyše rozširuje priestor pre 
investičnú podporu udržateľnej infraštruktúry v oblasti cestovného ruchu (článok 264). 

Cieľom mechanizmov kombinovaného financovania v rámci NPE je zvýšiť efektívnosť 
financovania EÚ pre projekty spoločného záujmu v transeurópskych sieťach, a to i) 
pritiahnutím dodatočných zdrojov od súkromných investorov, ii) uplatňovaním pákového 
efektu v rámci verejného financovania prostredníctvom kombinácie grantov NPE alebo 
finančných nástrojov/nástrojov na rozdelenie rizika s financovaním od inštitucionálnych 
partnerov a investorov, iii) posilnením koordinácie pri príprave, financovaní a predkladaní 
projektov a iv) umožnením pružnejšieho časového radenia projektov, napr. s ohľadom na 
finančnú pripravenosť a zrelosť projektu. 

Mechanizmy kombinovaného financovania sa budú vykonávať nepriamo, a to 
prostredníctvom inštitucionálnych partnerov, ktorých vyberie Komisia, napríklad Európskej 
investičnej banky alebo národných podporných bánk (článok 153). Mechanizmy 
kombinovaného financovania v rámci NPE možno financovať z prostriedkov vyhradených na 
granty, ako aj finančné nástroje. Projekty môžu podporovať prostredníctvom grantov, ako aj 
finančných nástrojov, napr. záruk. Ak sa mechanizmom kombinovaného financovania 
implementujú finančné nástroje, dohody a investície sa musia riadiť príslušnými pravidlami 
uvedenými v hlave X, čo platí aj pre kombinácie s grantmi (článok 208 ods. 2), a vyžaduje si 
to hodnotenie ex-ante mechanizmu kombinovaného financovania ako celku.  

Návrhom sa nemenia priority NPE týkajúce sa oprávnenosti projektov podporovaných v 
rámci operácií kombinovaného financovania. Ostávajú rovnaké ako v súčasnom nariadení a 
usmerneniach pre TEN-T.  Bude sa tiež uplatňovať existujúce riadenie NPE, takže 
konzultácie s členskými štátmi sa budú viesť prostredníctvom výboru NPE a na ich základe 
členské štáty nakoniec schvália vytvorenie mechanizmu kombinovaného financovania, ako aj 
výber projektov, ktoré sa ním budú financovať. Príslušné rozhodnutia Komisie sa zašlú 
Parlamentu a Rade.  

Pozícia spravodajcu
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Spravodajca víta návrh, ktorým sa stanovuje jasný základ pre vytvorenie mechanizmov 
kombinovaného financovania a využívanie operácií kombinovaného financovania, a to v 
rámci NPE, ako aj v základnom nariadení o rozpočtových pravidlách. Kombinované 
financovanie sa tak vyzdvihuje ako nový nástroj financovania EÚ, ktorý je k dispozícii 
orgánom, ako aj investorom v členských štátoch. Malo by im okrem toho umožniť aj to, aby 
našli najlepší spôsob vypracúvania a financovania projektov TEN-T kombinovaním finančnej 
pomoci EÚ s vlastnými zdrojmi. So zreteľom na to, že sú potrebné rozsiahle investície do 
dopravnej infraštruktúry, ako aj to, že verejné rozpočty členských štátov a EÚ sú pod veľkým 
tlakom (čo sa opäť pocíti v nasledujúcom VFR), je mimoriadne dôležité umožniť maximálnu 
pružnosť pri využívaní dostupných finančných prostriedkov EÚ a maximalizovať ich účinok 
vytvorením čo najväčšieho synergického účinku medzi verejnými a súkromnými zdrojmi na 
všetkých úrovniach. 

Kombinované financovanie v oblasti dopravy treba naďalej vyskúšať v praxi v rámci 
súčasného NPE počnúc pracovným programom na rok 2018 a s využitím 1 miliardy EUR, 
ktorá sa dovtedy vyčlení pre granty v rámci NPE. Najnovšie projekty v oblasti dopravy, 
napríklad v prístave Calais, vo verejnej doprave v Rige alebo program záruky ekologickej 
lodnej dopravy (Green Shipping Guarantee), ktoré sú založené na kombinovanej podpore z 
grantov v rámci NPE alebo dlhových nástrojov a financovania (vrátane EFSI), naznačujú 
potenciál pružného mechanizmu podpory. V nadchádzajúcich výzvach na predkladanie 
návrhov v rámci NPE v roku 2017 sa už bude využívať posilnená koordinácia pri predkladaní 
projektov, hoci ešte nie v podobe mechanizmov kombinovaného financovania.  Obzvlášť 
žiaduce by bolo, ak by kombinované financovanie podnietilo vznik projektov v oblasti 
dopravy a mobility, ktorými by sa rozšírili a navýšili počiatočné investície do infraštruktúry s 
podporou z NPE. 

Kombinované financovanie v rámci NPE by na základe toho malo umožniť kombinovanie 
grantov alebo finančných nástrojov EÚ s inštitucionálnym financovaním, napríklad z EIB a 
EFSI, ale tiež podporovať širšie kombinovanie s príspevkami z vnútroštátnych rozpočtov 
alebo od súkromných investorov. Spravodajca preto navrhuje objasniť predpokladaný rozsah 
kombinácií v odôvodnení 239 a článku 2.

Pružnosť kombinovaného financovania v rámci NPE je veľmi dôležitá aj z toho hľadiska, aby 
bola zohľadnená rôznorodosť rozpracovaných projektov a potrieb v rámci TEN-T v členských 
štátoch. Keďže oprávnené projekty sa budú v rámci mechanizmov kombinovaného 
financovania (vopred) vyberať na základe (finančnej) pripravenosti, je dôležité zabezpečiť, 
aby sa projekty posudzovali na základe svojej kvality, a nie, aby boli klasifikované podľa 
finančnej pripravenosti a atraktívnosti. Spravodajca navrhuje, aby Komisia stanovila kritériá 
potrebné na zabezpečenie transparentného a vyváženého výberového procesu na úrovni 
implementujúcich partnerov (článok 16a ods. 6 nariadenia o NPE).          

Doprava by mohla byť prvou oblasťou, ktorá by mala prospech z novej možnosti 
kombinovaného financovania, a to vďaka silnému dopytu po podpore v rámci rozpracovaných 
projektov TEN-T. Keďže sa zvyšuje objem investícií do energetických a telekomunikačných 
sietí (vrátane možných synergií s dopravou, napríklad v oblasti alternatívnych palív alebo 
inteligentnej dopravnej infraštruktúry), nové pravidlá by mali uľahčiť kombinované 
financovanie vo všetkých sektoroch NPE. Ak projekty spoločného záujmu zahŕňajú tretie 
krajiny, využívanie mechanizmov kombinovaného financovania by sa nemalo obmedzovať 
len na dopravu, ale malo by sa rozšíriť na všetky sektory NPE. Spravodajca navrhuje zmeniť 
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podľa toho článok 16a ods. 7 nariadenia o NPE. 

Spravodajca napokon podporuje zvýšenie finančného krytia pre NPE v oblasti dopravy na 80 
– 95 % (zo súčasných 80 – 85 %) rozpočtu, ktorý už bol pridelený do roku 2020. Mali by sa 
tým uvoľniť naliehavo potrebné dodatočné zdroje na podporu projektov TEN-T, ktoré sa 
stretli s oveľa väčším záujmom v porovnaní so všetkými výzvami na predkladanie návrhov v 
rámci NPE.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu 
rozpočtu, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Základné rozpočtové zásady by sa 
mali zachovať. Výnimky z týchto 
základných zásad pre osobitné oblasti, ako 
sú výskum, vonkajšie činnosti a 
štrukturálne fondy, by sa mali preskúmať a 
v čo najväčšej možnej miere zjednodušiť, 
pričom by sa mal zohľadniť ich trvalý 
význam, pridaná hodnota pre rozpočet a 
záťaž, ktorú predstavujú pre zainteresované 
strany.

(3) Základné rozpočtové zásady by sa 
mali zachovať. Výnimky z týchto 
základných zásad pre osobitné oblasti, ako 
sú výskum, vonkajšie činnosti a 
štrukturálne fondy, by sa mali preskúmať a 
v čo najväčšej možnej miere zjednodušiť, 
pričom by sa mal zohľadniť ich trvalý 
význam, pridaná hodnota pre rozpočet a 
záťaž, ktorú predstavujú pre zainteresované 
strany. Treba poskytnúť možnosť 
využívať štrukturálne fondy v 
mechanizmoch kombinovaného 
financovania s cieľom umožniť podporu 
projektov s vysokou európskou pridanou 
hodnotou v oblasti infraštruktúry dopravy 
vo všetkých kategóriach regiónov vrátane 
najrozvinutejších regiónov a prechodných 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Meno a lokalita príjemcu 
finančných prostriedkov, poskytnutá suma 
a účel poskytnutia prostriedkov by sa 
nemali zverejniť, ak by tým mohlo byť 
ohrozené právo na integritu príjemcu 
finančných prostriedkov zaručené Chartou 
základných práv Európskej únie alebo ak 
by tým mohli byť poškodené legitímne 
obchodné záujmy príjemcu finančných 
prostriedkov.

(22) Meno a lokalita príjemcu 
finančných prostriedkov, poskytnutá suma 
a účel poskytnutia prostriedkov by sa 
nemali zverejniť v prípade, ak existuje 
dokázateľné riziko, že takýmto 
zverejnením by mohla byť ohrozená 
integrita príjemcu finančných prostriedkov 
zaručená Chartou základných práv 
Európskej únie alebo ak by tým mohli byť 
poškodené legitímne obchodné záujmy 
príjemcu finančných prostriedkov.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 239

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(239) Na zvýšenie účinnosti intervencie 
sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy 
(NPE) môže zaviesť nástroj alebo nástroje 
kombinovaného financovania. Takýmito 
mechanizmami kombinovaného 
financovania by sa mali financovať 
operácie kombinovaného financovania, 
ktoré sú kombináciou nenávratných foriem 
podpory a/alebo finančných nástrojov z 
rozpočtu Únie vrátane kombinácie
dlhových a kapitálových finančných 
nástrojov v rámci NPE, a financovania
skupinou EIB (vrátane financovania EIB v 
rámci EFSI) alebo rozvojovými či inými 
finančnými inštitúciami a investormi.

(239) Na zvýšenie účinnosti intervencie 
sa v rámci Nástroja na prepájanie Európy 
(NPE) môže zaviesť nástroj alebo nástroje 
kombinovaného financovania. Takýmito 
mechanizmami kombinovaného 
financovania by sa mali financovať 
operácie kombinovaného financovania, 
ktoré sú kombináciou nenávratných foriem 
podpory (napr. z rozpočtu členských 
štátov, grantov NPE a európskych 
štrukturálnych a investičných fondov) 
a/alebo finančných nástrojov z rozpočtu 
Únie vrátane kombinácií dlhových a 
kapitálových finančných nástrojov v rámci 
NPE s financovaním skupinou EIB 
(vrátane financovania EIB v rámci EFSI), 
národnými podpornými bankami,
rozvojovými či inými finančnými 
inštitúciami a investormi vrátane 
súkromnej finančnej podpory, a to vo 
forme priamych, ako aj nepriamych 
finančných príspevkov (aj 
prostredníctvom verejno-súkromných 
partnerstiev).  

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 240

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(240) Cieľom nástrojov kombinovaného 
financovania v rámci NPE by malo byť 
zvýšenie multiplikačného efektu výdavkov 
Únie pritiahnutím dodatočných zdrojov od 
súkromných investorov. Okrem toho by sa 
malo zabezpečiť, aby podporované akcie 
boli ekonomicky a finančne životaschopné.

(240) Cieľom mechanizmov
kombinovaného financovania v rámci NPE 
by malo byť zvýšenie multiplikačného 
efektu výdavkov Únie pritiahnutím 
dodatočných zdrojov od súkromných 
investorov. Okrem toho by sa malo 
zabezpečiť, aby podporované akcie boli 
ekonomicky a finančne životaschopné, a 
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malo by sa prispieť k naplneniu cieľov 
Únie, ktoré sa týkajú splnenia cieľov 
stanovených na parížskej konferencii o 
zmene klímy (COP 21), vytvárania 
pracovných miest a cezhraničného 
prepojenia. V prípade, ak sa NPE a EFSI 
používajú na financovanie akcií, 
Európsky dvor audítorov by mal 
zhodnotiť, či prispievajú k splneniu 
uvedených cieľov Únie. 

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 240 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(240a) Financovanie záručného fondu 
EIB v rámci EFSI pochádza z rozpočtu 
Únie.  EIB by preto mala mať možnosť 
systematicky zasahovať a poskytovať 
záruky za prvotné straty v spoločných 
finančných mechanizmoch v prípade 
operácií podporovaných z rozpočtu Únie 
(NPE, EFSI atď.) s cieľom umožniť a 
uľahčiť doplnkovosť, ako aj účasť 
súkromných spoluinvestorov v 
mechanizmoch kombinovaného 
financovania v rámci NPE. 

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 241

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(241) S cieľom podporiť realizáciu 
projektov s najväčšou pridanou hodnotou 
pre transeurópsku dopravnú sieť 
týkajúcich sa koridorov základnej siete, 
cezhraničných projektov a projektov na 
ostatných úsekoch základnej siete treba 
zvýšiť flexibilitu pri využívaní 
viacročného pracovného programu, aby 
sa umožnilo využitie 95 % finančných 

vypúšťa sa
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rozpočtových prostriedkov uvedených v 
nariadení (EÚ) č. 1316/2013.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 241 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(241a) Aby sa mohlo pokračovať v 
realizácii projektov na dokončenie 
transeurópskej dopravnej siete, je 
nevyhnutné, aby sumy pre nasledujúci 
VFR neboli nižšie ako 2,5 % pre odvetvie 
dopravy. 

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 241 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(241b) Pri riadení mechanizmov 
kombinovaného financovania by sa malo 
vychádzať z posúdení ex-ante podľa 
nariadenia o rozpočtových pravidlách a 
mali by sa zohľadňovať poznatky získané 
pri realizácii výzvy na predkladanie 
návrhov na kombinované financovanie v 
rámci NPE uvedenej vo viacročnom 
pracovnom programe NPE na rok 20171a, 
ktorý bol zverejnený 20. januára 2017. 
Mechanizmy kombinovaného 
financovania v rámci NPE by sa mali 
stanoviť vo viacročnom a/alebo ročnom 
pracovnom programe prijatom podľa 
článkov 17 a 25 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20131b. 
Komisia by mala zabezpečiť 
transparentné a včasné predkladanie 
správ Európskemu parlamentu a Rade o 
vykonávaní každého mechanizmu 
kombinovaného financovania.

________________
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1a vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. 
januára 2017, ktorým sa mení 
vykonávacie rozhodnutie Komisie 
C(2014)1921, ktorým sa zriaďuje 
viacročný pracovný program 2014 o 
finančnej pomoci v oblasti Nástroja na 
prepájanie Európy - odvetvie dopravy 
C(2017)0164.

nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Text s 
významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 348, 
20.12.2013, s. 129 – 171),

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 241 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(241c) Cieľom mechanizmov 
kombinovaného financovania v rámci 
NPE je uľahčiť a zefektívniť podávanie 
jednej žiadosti o všetky formy podpory 
vrátane grantov Únie z NPE 
a financovania zo súkromného sektora. 
Cieľom mechanizmov kombinovaného 
financovania by mala byť optimalizácia 
postupu podávania žiadostí pre 
predkladateľov projektov stanovením 
jednotného postupu hodnotenia z 
technického a finančného hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 241 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(241d) Mechanizmami kombinovaného 
financovania v rámci NPE by sa mala 
zvýšiť pružnosť, pokiaľ ide o 
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harmonogram predkladania projektov, 
čím sa zjednoduší a zefektívni postup 
identifikácie a financovania projektov. 
Tieto mechanizmy by takisto mali zvýšiť 
zodpovednosť a záväzok zúčastnených 
finančných inštitúcií a znížiť riziko, že 
projekty, ktorým sa pridelia granty, sa 
nepodarí finančne uzavrieť, a preto sa na 
ne neposkytnú platby.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 241 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(241e) Mechanizmy kombinovaného 
financovania v rámci NPE by mali 
priniesť lepšiu koordináciu, výmenu 
informácií a spoluprácu medzi členskými 
štátmi, Komisiou, EIB, národnými 
podpornými bankami a súkromnými 
investormi s cieľom vytvoriť a podporiť 
kvalitný súbor projektov zameraných na 
plnenie cieľov politiky NPE.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „operácia kombinovaného 
financovania“ je činnosť vykonávaná v
rámci mechanizmu kombinovaného 
financovania, ktorá kombinuje nenávratné 
formy pomoci a/alebo finančné nástroje z
rozpočtu EÚ a finančné nástroje z
rozvojovej alebo iných verejných 
finančných inštitúcií, ako aj od 
komerčných finančných inštitúcií a
investorov. Operácie kombinovaného 
financovania môžu zahŕňať prípravné 
kroky vedúce k prípadným investíciám od 
finančných inštitúcií;

6. „operácia kombinovaného 
financovania“ je činnosť vykonávaná 
v rámci mechanizmu kombinovaného 
financovania, ktorá kombinuje nenávratné 
formy pomoci a/alebo finančné nástroje 
z rozpočtu EÚ a finančné nástroje 
z rozvojovej alebo iných verejných 
finančných inštitúcií, ako aj od 
komerčných finančných inštitúcií 
a investorov, bez ohľadu na pravidlo 
obsiahnuté v článku 201 ods. 4, v ktorom 
sa uvádza, že plnením rozpočtu Únie 
môžu byť poverené len verejnoprávne 
orgány alebo subjekty poverené 



PE597.693v02-00 12/18 AD\1123021SK.docx

SK

poskytovaním služieb vo verejnom záujme. 
Operácie kombinovaného financovania 
môžu zahŕňať prípravné kroky vedúce k 
prípadným investíciám od finančných 
inštitúcií;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „mechanizmus kombinovaného 
financovania“ je mechanizmus vytvorený 
ako rámec spolupráce medzi Komisiou a
rozvojovými alebo inými verejnými 
finančnými inštitúciami, ako aj 
komerčnými finančnými inštitúciami a
investormi, ktorý je zameraný na plnenie 
určitých prioritných cieľov a politík Únie v
oblasti využívania operácií kombinovaného 
financovania a iných individuálnych 
opatrení;

7. „mechanizmus kombinovaného 
financovania“ je mechanizmus vytvorený 
ako rámec spolupráce medzi Komisiou 
a rozvojovými alebo inými verejnými 
finančnými inštitúciami, ako aj 
komerčnými finančnými inštitúciami 
a investormi, ktorý je zameraný na plnenie 
určitých prioritných cieľov a politík Únie 
v oblasti využívania operácií 
kombinovaného financovania a iných 
individuálnych opatrení, bez toho, aby to 
viedlo k privatizácii ziskov alebo 
socializácii strát a bez ohľadu na pravidlo 
obsiahnuté v článku 201 ods. 4, v ktorom 
sa uvádza, že plnením rozpočtu Únie 
môžu byť poverené len verejnoprávne 
orgány alebo subjekty poverené 
poskytovaním služieb vo verejnom 
záujme;

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. v článku 15 ods. 1 sa vkladá toto 
písmeno:

„ba) prispievajú k minimalizácii 
externých nákladov vrátane tých, ktoré 
boli spôsobené zmenou klímy a 
nehodami;“
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16 a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Celkový príspevok z rozpočtu Únie 
na mechanizmy kombinovaného 
financovania v rámci NPE nesmie 
presiahnuť 10 % celkového finančného 
krytia NPE uvedeného v článku 5 ods. 1.

3. Súhrn celkového príspevku z 
rozpočtu Únie na mechanizmy 
kombinovaného financovania v rámci NPE
a finančné nástroje stanovené v článku 14 
ods. 2 nesmie presiahnuť 10 % celkového 
finančného krytia NPE uvedeného v článku 
5 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16a – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa 10 % celkového finančného krytia 
NPE uvedeného v článku 5 ods. 1 
nevyužije naplno na mechanizmy 
kombinovaného financovania v rámci 
NPE a/alebo finančné nástroje, zvyšná 
suma sa sprístupní a prerozdelí v 
prospech celkového finančného krytia 
NPE uvedeného v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Podpora poskytovaná z 
mechanizmu kombinovaného financovania 

4. Podpora poskytovaná z 
mechanizmu kombinovaného financovania 
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v rámci NPE vo forme grantov musí spĺňať 
kritériá oprávnenosti a podmienky 
finančnej pomoci stanovené v článku 7. 
Objem finančnej pomoci, ktorá sa má 
udeliť na operácie kombinovaného 
financovania podporované prostredníctvom 
mechanizmu kombinovaného financovania 
v rámci NPE, sa musí upraviť na základe 
analýzy nákladov a prínosov a potreby 
maximalizovať pákový efekt financovania 
Únie.

v rámci NPE vo forme grantov a 
finančných nástrojov musí spĺňať kritériá 
oprávnenosti a podmienky finančnej 
pomoci stanovené v článku 7. Objem 
finančnej pomoci, ktorá sa má poskytnúť
na operácie kombinovaného financovania 
podporované prostredníctvom mechanizmu 
kombinovaného financovania v rámci 
NPE, sa upraví na základe analýzy 
nákladov a prínosov, dostupnosti 
rozpočtových prostriedkov Únie a potreby 
maximalizovať pákový efekt financovania 
Únie. Objem žiadneho poskytnutého 
grantu nesmie prekročiť percentuálne 
hodnoty pre financovanie stanovené v 
článku 10.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16 a – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Komisia preskúma v spolupráci s 
EIB možnosť, na základe ktorej by EIB 
systematicky poskytovala záruky za 
prvotné straty v súvislosti s 
mechanizmami kombinovaného 
financovania v rámci NPE s cieľom 
umožniť a uľahčiť doplnkovosť a účasť 
súkromných spoluinvestorov v sektore 
dopravy.  

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16 a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Únia, ktorýkoľvek členský štát a iní 
investori môžu prispievať do mechanizmov 
kombinovaného financovania v rámci NPE 

5. Únia, ktorýkoľvek členský štát a iní 
investori môžu prispievať do mechanizmov 
kombinovaného financovania v rámci NPE 
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pod podmienkou, že Komisia súhlasí so 
všetkými špecifikáciami kritérií 
oprávnenosti operácií kombinovaného 
financovania a/alebo investičnej stratégie 
príslušného nástroja, ktoré môžu byť 
potrebné z dôvodu dodatočných 
príspevkov. Tieto dodatočné prostriedky 
využíva Komisia v súlade s odsekom 2.

pod podmienkou, že Komisia súhlasí so 
špecifikáciami kritérií oprávnenosti 
operácií kombinovaného financovania 
a/alebo investičnej stratégie príslušného 
nástroja, ktoré môžu byť potrebné z 
dôvodu dodatočných príspevkov a v 
záujme splnenia požiadaviek tohto 
nariadenia pri realizácii projektov 
spoločného záujmu. Tieto dodatočné 
prostriedky využíva Komisia v súlade s 
odsekom 2.

Komisia prijme v súlade s článkom 26 
delegované akty s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením podrobných 
pravidiel a podmienok pre špecifikácie 
uvedené v prvom pododseku, ktoré môžu 
byť potrebné pre príspevky od členských 
štátov alebo iných investorov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Operácie kombinovaného 
financovania podporované prostredníctvom 
mechanizmu kombinovaného financovania 
v rámci NPE sa vyberajú na základe 
pripravenosti, pričom sa zohľadňuje 
sektorová diverzifikácia v súlade s 
článkami 3 a 4, ako aj geografická 
rovnováha v členských štátoch. Opatrenia 
spĺňajú tieto kritériá:

„6. Operácie kombinovaného 
financovania podporované prostredníctvom 
mechanizmu kombinovaného financovania 
v rámci NPE sa vyberajú na základe 
pripravenosti s ohľadom na minimálny 
súbor kritérií.  Komisia prijme v súlade s 
článkom 26 delegované akty, v ktorých 
stanoví tieto kritériá, pričom zohľadní 
sektorovú diverzifikáciu v súlade s 
článkami 3 a 4, ako aj geografickú 
rovnováhu v členských štátoch. Opatrenia 
musia spĺňať tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 1
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Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 16a – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„7. Operácie kombinovaného 
financovania v tretích krajinách sa môžu 
podporovať prostredníctvom mechanizmu 
kombinovaného financovania v rámci NPE
– Doprava, ak sú takéto opatrenia potrebné 
na realizáciu projektu spoločného záujmu.“

„7. Operácie kombinovaného 
financovania v tretích krajinách sa môžu 
podporovať prostredníctvom mechanizmu 
kombinovaného financovania v rámci 
NPE, ak sú takéto opatrenia potrebné na 
realizáciu projektu spoločného záujmu.“

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 272 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V článku 17 ods. 3 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Výška finančného krytia sa pohybuje v 
rozsahu od 80 % do 95 % rozpočtových 
prostriedkov uvedených v článku 5 ods. 1 
písm. a).“
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