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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Článok 209 ZFEÚ v spojení s 
článkom 208 ZFEÚ ustanovuje, že EIB 
prispeje, za podmienok stanovených v jej 
štatúte, k uskutočňovaniu opatrení 
potrebných k plneniu cieľov politiky Únie 
v oblasti rozvojovej spolupráce.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na vec ESD č. 155/07 Európsky parlament/Rada, rozsudok zo 6. novembra 2008 v 
súvislosti s povinnosťami EIB vyplývajúcimi zo Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Popri regionálnych maximálnych 
hodnotách by sa mal aktivovať doplnkový 
mandát vo výške 2 000 000 000 EUR, 
ktorý by mal byť pridelený ako balík na 
podporu finančných operácií EIB v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
túto zmenu vo všetkých regiónoch
pokrytých mandátom. EIB by mohla 
prispieť svojimi odbornými znalosťami 
a zdrojmi v úzkej spolupráci s Komisiou na 
podporu verejných orgánov ako aj 
súkromného sektora pri riešení 
problematiky zmeny klímy a na čo 
najlepšie využitie dostupných financií. V 
prípade projektov zmierňovania 
a adaptácie by sa mali zdroje EIB podľa 

(8) Popri regionálnych maximálnych 
hodnotách by sa mal aktivovať doplnkový 
mandát vo výške 2 000 000 000 EUR, 
ktorý by mal byť pridelený ako balík na 
podporu finančných operácií EIB v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
túto zmenu vo všetkých krajinách
pokrytých mandátom v rámci 
uplatňovania ich záväzkov v oblasti zmeny 
klímy, ktoré sú súčasťou procesu 
UNFCCC. EIB by mohla prispieť svojimi 
odbornými znalosťami a zdrojmi v úzkej 
spolupráci s Komisiou na podporu 
verejných orgánov ako aj súkromného 
sektora pri riešení problematiky zmeny 
klímy a na čo najlepšie využitie 
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možnosti doplniť o dostupné 
koncesionárske fondy v rámci rozpočtu EÚ 
prostredníctvom efektívneho a 
konzistentného spojenia dotácií a úverov 
na financovanie zmeny klímy v kontexte 
vonkajšej pomoci EÚ. 

dostupných financií. V prípade projektov 
zmierňovania a adaptácie by sa mali zdroje 
EIB podľa možnosti doplniť o dostupné 
koncesionárske fondy v rámci rozpočtu EÚ 
prostredníctvom efektívneho a 
konzistentného spojenia dotácií a úverov 
na financovanie zmeny klímy v kontexte 
vonkajšej pomoci EÚ. Doplnkový mandát 
sa nebude považovať za príspevok EÚ 
alebo jej členských štátov k finančným 
prostriedkom určeným na rýchly začiatok 
financovania, ktoré boli schválené počas 
konferencie zmluvných strán UNFCCC v 
Kodani v decembri 2009.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že operácie EIB napomáhajú oprávneným krajinám plniť ich záväzky 
v oblasti klímy. Keďže finančné prostriedky EIB budú vyplatené formou úverov, nemali by sa 
počítať ako príspevok EÚ alebo jej členských štátov v rámci plnenia finančných záväzkov na 
základe UNFCCC.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
George Sabin Cutaş

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na upevnenie zlučiteľnosti mandátu, 
posilnenie zamerania vonkajšej finančnej 
činnosti na podporu politík EÚ a pre 
dosiahnutie maximálneho prospechu 
príjemcov by sa týmto rozhodnutím mali 
ustanoviť vysoké horizontálne ciele 
v mandáte EIB na finančné operácie vo 
všetkých oprávnených krajinách, 
vychádzajúc z komparatívnej sily EIB 
v oblastiach, v ktorých dosahuje dobré 
výsledky. Vo všetkých regiónoch 
zahrnutých do tohto rozhodnutia by tak 
EIB mala financovať projekty v oblastiach 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 

(11) Na upevnenie zlučiteľnosti mandátu, 
posilnenie zamerania vonkajšej finančnej 
činnosti na podporu politík EÚ a pre 
dosiahnutie maximálneho prospechu 
príjemcov by sa týmto rozhodnutím mali 
ustanoviť vysoké horizontálne ciele 
v mandáte EIB na finančné operácie vo 
všetkých oprávnených krajinách, 
vychádzajúc z komparatívnej sily EIB 
v oblastiach, v ktorých dosahuje dobré 
výsledky. Vo všetkých regiónoch 
zahrnutých do tohto rozhodnutia by tak 
EIB mala financovať projekty v oblastiach 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
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túto zmenu, sociálnej a ekonomickej 
infraštruktúry (hlavne v doprave, 
energetike vrátane energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej bezpečnosti, 
environmentálnej infraštruktúry vrátane 
dodávok vody a hygieny, ako aj 
informačných a komunikačných 
technológií (ďalej len „IKT“), a rozvoja 
miestneho súkromného sektora, najmä 
podporou malých a stredných podnikov 
(ďalej len „MSP“). V rámci týchto oblastí 
by regionálna integrácia mala byť 
základným cieľom finančných operácií 
EIB vrátane ekonomickej integrácie s EÚ 
pre predvstupové a susediace krajiny

túto zmenu, sociálnej a ekonomickej 
infraštruktúry (hlavne v doprave, 
energetike vrátane energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej bezpečnosti, 
environmentálnej infraštruktúry vrátane 
dodávok vody a hygieny, ako aj 
informačných a komunikačných 
technológií (ďalej len „IKT“), a rozvoja 
miestneho súkromného sektora, najmä 
podporou malých a stredných podnikov 
(ďalej len „MSP“). Treba pripomenúť, že 
zlepšenie dostupnosti kapitálu pre malé a 
stredné podniky môže zohrávať dôležitú 
úlohu pri stimulovaní hospodárskeho 
rozvoja a v boji proti nezamestnanosti. V 
rámci týchto oblastí by regionálna 
integrácia mala byť základným cieľom 
finančných operácií EIB vrátane 
ekonomickej integrácie s EÚ pre 
predvstupové a susediace krajiny EIB 
môže podporiť angažovanosť EÚ v 
partnerských krajinách prostredníctvom 
priamych zahraničných investícií, ktoré 
prispievajú k podpore technológií a 
transferu poznatkov, a to pri investíciách 
v spomínaných oblastiach alebo na 
vlastné riziko.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na upevnenie zlučiteľnosti mandátu, 
posilnenie zamerania vonkajšej finančnej 
činnosti na podporu politík EÚ a pre 
dosiahnutie maximálneho prospechu 
príjemcov by sa týmto rozhodnutím mali 
ustanoviť vysoké horizontálne ciele 
v mandáte EIB na finančné operácie vo 
všetkých oprávnených krajinách, 

(11) Na upevnenie zlučiteľnosti mandátu, 
posilnenie zamerania vonkajšej finančnej 
činnosti na podporu politík EÚ a pre 
dosiahnutie maximálneho prospechu 
príjemcov by sa týmto rozhodnutím mali 
ustanoviť vysoké horizontálne ciele 
v mandáte EIB na finančné operácie vo 
všetkých oprávnených krajinách, 
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vychádzajúc z komparatívnej sily EIB 
v oblastiach, v ktorých dosahuje dobré 
výsledky. Vo všetkých regiónoch 
zahrnutých do tohto rozhodnutia by tak 
EIB mala financovať projekty v oblastiach 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
túto zmenu, sociálnej a ekonomickej 
infraštruktúry (hlavne v doprave, 
energetike vrátane energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej bezpečnosti, 
environmentálnej infraštruktúry vrátane 
dodávok vody a hygieny, ako aj 
informačných a komunikačných 
technológií (ďalej len „IKT“), a rozvoja 
miestneho súkromného sektora, najmä 
podporou malých a stredných podnikov 
(ďalej len „MSP“). V rámci týchto oblastí 
by regionálna integrácia mala byť 
základným cieľom finančných operácií 
EIB vrátane ekonomickej integrácie s EÚ 
pre predvstupové a susediace krajiny

vychádzajúc z komparatívnej sily EIB 
v oblastiach, v ktorých dosahuje dobré 
výsledky. Vo všetkých regiónoch 
zahrnutých do tohto rozhodnutia by tak 
EIB mala financovať projekty v oblastiach 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
túto zmenu, sociálnej a ekonomickej 
infraštruktúry (hlavne v doprave, 
energetike vrátane energie z obnoviteľných 
zdrojov, výskume a vývoji v oblasti nových 
energetických zdrojov, energetickej 
bezpečnosti, environmentálnej 
infraštruktúry vrátane dodávok vody 
a hygieny, ako aj informačných 
a komunikačných technológií (ďalej len 
„IKT“)), a rozvoja miestneho súkromného 
sektora, najmä podporou malých 
a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) s 
cieľom podporiť udržateľný hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest.. V rámci 
týchto oblastí by regionálna integrácia 
mala byť základným cieľom finančných 
operácií EIB vrátane ekonomickej 
integrácie s EÚ pre predvstupové 
a susediace krajiny EIB by mala 
prispievať k európskym priamym 
zahraničným investíciám v partnerských 
krajinách, a to aj v rámci zapájania sa do 
vzájomne prospešných verejno-
súkromných partnerstiev, s cieľom 
podporovať inovácie a rozvoj v uvedených 
projektových oblastiach.

Or. en

Odôvodnenie

Adaptácia je politická oblasť, v ktorej by sa mala osobitná pozornosť venovať miestnym 
okolnostiam, a v rámci ktorej je nevyhnutná efektivita finančných sprostredkovateľov. EIB by 
preto mala zabezpečiť, aby finanční sprostredkovatelia boli zodpovední a poskytovali prínosy 
svojim klientom v súlade s cieľmi programov EIB.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) S cieľom účinne pomôcť MSP by 
EIB mala spolupracovať s miestnymi 
finančnými sprostredkovateľskými 
inštitúciami v oprávnených krajinách, 
ktoré v minulosti preukázateľne poskytli 
bonifikácie úrokových sadzieb svojim 
klientom, s cieľom porovnávať projekty 
klientov s rozvojovými cieľmi EÚ a 
poskytovať pridanú hodnotu v porovnaní 
s trhovým financovaním. Finančné 
sprostredkovateľské činnosti na podporu 
MSP by mali byť plne transparentné a 
EIB by o nich mala byť pravidelne 
informovaná.

Or. en

Odôvodnenie

Adaptácia je politická oblasť, v ktorej by sa mala osobitná pozornosť venovať miestnym 
okolnostiam, a v rámci ktorej je nevyhnutná efektivita finančných sprostredkovateľov. EIB by 
preto mala zabezpečiť, aby finanční sprostredkovatelia boli zodpovední a poskytovali prínosy 
svojim klientom v súlade s cieľmi programov EIB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Na základe tohto rozhodnutia by mala 
EIB svoju orientáciu v úzkej 
koordinovanosti s Komisiou viac zamerať 
na rozvoj a podľa zásad Európskeho 
konsenzu o rozvoji. Mala by to vykonávať 
prostredníctvom viacerých konkrétnych 
opatrení, osobitne zvýšením jej kapacít na 

(13) Na základe tohto rozhodnutia by mala 
EIB svoju orientáciu a odbornú 
spôsobilosť v úzkej koordinácii s 
Komisiou viac zamerať na rozvoj a 
uplatňovať zásady Európskeho konsenzu o 
rozvoji, ako aj zásady účinnosti pomoci 
uvedené v Parížskej deklarácii z roku 
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odhad sociálnych a rozvojových aspektov 
projektov, vrátane ľudských práv a rizík 
súvisiacich s konfliktom a podporou 
miestnych konzultácií. Ďalej by sa vo 
zvýšenej miere mala zamerať na sektory, 
kde má spoľahlivé odborné znalosti z 
finančných operácií v EÚ a ktoré prispejú 
k rozvoju príslušnej krajiny, ako je 
napríklad environmentálna infraštruktúra 
vrátane dodávok vody a hygieny, 
udržateľná doprava a zmierňovanie zmeny 
klímy, najmä v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov. EIB by takisto 
mala progresívne posilňovať svoju činnosť 
na podporu zdravia a vzdelávania, ako aj 
adaptácie na zmenu klímy podľa potreby 
prostredníctvom spolupráce s inými 
medzinárodnými finančnými inštitúciami 
(ďalej len „IFI“) a európskymi 
dvojstrannými finančnými inštitúciami 
(ďalej len „IBFI“). Bude to vyžadovať 
prístup ku koncesionárskym zdrojom a 
progresívne zvýšenie ľudských zdrojov 
určeným na vonkajšie činnosti EIB. 
Činnosť EIB by takisto mala dopĺňať ciele 
a priority EÚ vo vzťahu 
k inštitucionálnemu rozvoju a sektorovým 
reformám. Napokon by EIB mala 
definovať výkonnostné ukazovatele 
spojené s rozvojovými aspektmi projektov 
a ich výsledkov.

2005 a v Akčnom programe z Akkry z 
roku 2008. Mala by to vykonávať 
prostredníctvom viacerých konkrétnych 
opatrení, osobitne zvýšením jej kapacít na 
odhad sociálnych, environmentálnych 
a rozvojových aspektov projektov, vrátane 
ľudských práv a rizík súvisiacich 
s konfliktom a podporou miestnych 
konzultácií. Konzultácie na miestnej 
úrovni by mali byť súčasťou postupu 
hĺbkovej analýzy (due diligence 
procedure) EIB pred schválením 
projektov. Ďalej by sa vo zvýšenej miere 
mala zamerať na sektory, kde má 
spoľahlivé odborné znalosti z finančných 
operácií v EÚ a ktoré prispejú k rozvoju 
príslušnej krajiny, ako je napríklad 
environmentálna infraštruktúra vrátane 
dodávok vody a hygieny, udržateľná 
doprava a zmierňovanie zmeny klímy, 
najmä v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov. EIB by takisto mala progresívne 
posilňovať svoju činnosť na podporu 
zdravia a vzdelávania, ako aj adaptácie na 
zmenu klímy podľa potreby 
prostredníctvom spolupráce s inými 
medzinárodnými finančnými inštitúciami 
(ďalej len „IFI“) a európskymi 
dvojstrannými finančnými inštitúciami 
(ďalej len „IBFI“). Bude to vyžadovať 
prístup ku koncesionárskym zdrojom a 
progresívne zvýšenie ľudských zdrojov 
určeným na vonkajšie činnosti EIB. 
Činnosť EIB by takisto mala dopĺňať ciele 
a priority EÚ vo vzťahu 
k inštitucionálnemu rozvoju a sektorovým 
reformám. Napokon by EIB mala 
definovať výkonnostné ukazovatele 
spojené s rozvojovými aspektmi projektov
a ich výsledkov.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie s cieľom posilniť spätosť EIB s rozvojovými politikami EÚ a dvanástimi 
ukazovateľmi Parížskej deklarácie na meranie dosiahnutého pokroku darcov v oblasti 
efektívnosti pomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
George Sabin Cutaş

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) EIB podporuje dosahovanie 
rozvojových cieľov tisícročia do roku 
2015 vo všetkých regiónoch, v ktorých je 
aktívna.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosť EIB v susedných krajinách sa 
má uskutočniť v rámci európskej susedskej 
politiky, podľa ktorej cieľom EÚ je 
vybudovať špeciálny vzťah so susednými 
krajinami na vytvorenie oblasti prosperity a 
dobrého susedstva založeného na 
hodnotách EÚ a charakterizovaného 
úzkymi a mierovými vzťahmi na základe 
spolupráce. Na dosiahnutie týchto cieľov 
EÚ a jej partneri zavádzajú spoločne 
dohodnuté dvojstranné akčné plány, v 
ktorých sa definuje súbor priorít vrátane 
politických a bezpečnostných otázok, 
obchodných a ekonomických záležitostí, 
environmentálnych záujmov a integrácie 
dopravných a energetických sietí. Únia pre 
stredomorské a východné partnerstvo 
a čiernomorská synergia sú viacstranné 
a regionálne iniciatívy dopĺňajúce 
európsku susedskú politiku s cieľom 
podporovať spoluprácu medzi EÚ 

(16) Činnosť EIB v susedných krajinách sa 
má uskutočniť v rámci európskej susedskej 
politiky, podľa ktorej cieľom EÚ je 
vybudovať špeciálny vzťah so susednými 
krajinami na vytvorenie oblasti prosperity a 
dobrého susedstva založeného na 
hodnotách EÚ a charakterizovaného 
úzkymi a mierovými vzťahmi na základe 
spolupráce. Na dosiahnutie týchto cieľov 
EÚ a jej partneri zavádzajú spoločne 
dohodnuté dvojstranné akčné plány, v 
ktorých sa definuje súbor priorít vrátane 
politických a bezpečnostných otázok, 
obchodných a ekonomických záležitostí, 
environmentálnych záujmov a integrácie 
dopravných a energetických sietí, ako 
napríklad projekt plynovodu Nabucco, 
ktorý má osobitný význam pre EÚ. Únia 
pre stredomorské a východné partnerstvo 
a čiernomorská synergia sú viacstranné 
a regionálne iniciatívy dopĺňajúce 
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a príslušnou skupinou susedných 
partnerských krajín riešením spoločných 
otázok a/alebo deľbou spoločného 
geografického prostredia. Únia pre 
Stredomorie podporuje zlepšený sociálno-
ekonomický, solidárny, regionálnu 
integráciu, udržateľný rozvoj a vytváranie 
znalostí, zdôrazňujúc potrebu zvýšenej 
finančnej kooperácie na podporu 
regionálnych a nadnárodných projektov. 
Cieľom východného partnerstva je vytvoriť 
potrebné podmienky na zrýchlenie 
politického združenia a ďalšiu ekonomickú 
integráciu medzi EÚ a krajinami 
východného partnerstva. Ruská federácia 
a EÚ majú rozsiahle strategické 
partnerstvo, líšiace sa od Európskej 
susedskej politiky a vyjadrené spoločnými 
priestormi a cestovnými mapami. Na 
viacstrannej úrovni sa dopĺňa o severnú 
dimenziu, ktorá poskytuje rámec pre 
spoluprácu medzi EÚ, Ruskom, Nórskom 
a Islandom. 

európsku susedskú politiku s cieľom 
podporovať spoluprácu medzi EÚ 
a príslušnou skupinou susedných 
partnerských krajín riešením spoločných 
otázok a/alebo deľbou spoločného 
geografického prostredia. Únia pre 
Stredomorie podporuje zlepšený sociálno-
ekonomický rozvoj, solidaritu, regionálnu 
integráciu, udržateľný rozvoj a vytváranie 
znalostí, zdôrazňujúc potrebu zvýšenej 
finančnej kooperácie na podporu 
regionálnych a nadnárodných projektov. 
Cieľom východného partnerstva je vytvoriť 
potrebné podmienky na zrýchlenie 
politického združenia a ďalšiu ekonomickú 
integráciu medzi EÚ a krajinami 
východného partnerstva. Ruská federácia 
a EÚ majú rozsiahle strategické 
partnerstvo, líšiace sa od Európskej 
susedskej politiky a vyjadrené spoločnými 
priestormi a cestovnými mapami. Na 
viacstrannej úrovni sa dopĺňa o severnú 
dimenziu, ktorá poskytuje rámec pre 
spoluprácu medzi EÚ, Ruskom, Nórskom 
a Islandom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Činnosť EIB v susedných krajinách sa 
má uskutočniť v rámci európskej susedskej 
politiky, podľa ktorej cieľom EÚ je 
vybudovať špeciálny vzťah so susednými 
krajinami na vytvorenie oblasti prosperity 
a dobrého susedstva založeného na 
hodnotách EÚ a charakterizovaného 
úzkymi a mierovými vzťahmi na základe 
spolupráce. Na dosiahnutie týchto cieľov 
EÚ a jej partneri zavádzajú spoločne 

(16) Činnosť EIB v susedných krajinách sa 
má uskutočniť v rámci európskej susedskej 
politiky, podľa ktorej cieľom EÚ je 
vybudovať špeciálny vzťah so susednými 
krajinami na vytvorenie oblasti prosperity 
a dobrého susedstva založeného na 
hodnotách EÚ a charakterizovaného 
úzkymi a mierovými vzťahmi na základe 
spolupráce. Na dosiahnutie týchto cieľov 
EÚ a jej partneri zavádzajú spoločne 
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dohodnuté dvojstranné akčné plány, v 
ktorých sa definuje súbor priorít vrátane 
politických a bezpečnostných otázok, 
obchodných a ekonomických záležitostí, 
environmentálnych záujmov a integrácie 
dopravných a energetických sietí. Únia pre 
stredomorské a východné partnerstvo 
a čiernomorská synergia sú viacstranné 
a regionálne iniciatívy dopĺňajúce 
európsku susedskú politiku s cieľom 
podporovať spoluprácu medzi EÚ 
a príslušnou skupinou susedných 
partnerských krajín riešením spoločných 
otázok a/alebo deľbou spoločného 
geografického prostredia. Únia pre 
Stredomorie podporuje zlepšený sociálno-
ekonomický, solidárny, regionálnu 
integráciu, udržateľný rozvoj a vytváranie 
znalostí, zdôrazňujúc potrebu zvýšenej 
finančnej kooperácie na podporu 
regionálnych a nadnárodných projektov. 
Cieľom východného partnerstva je vytvoriť 
potrebné podmienky na zrýchlenie 
politického združenia a ďalšiu ekonomickú 
integráciu medzi EÚ a krajinami 
východného partnerstva. Ruská federácia 
a EÚ majú rozsiahle strategické 
partnerstvo, oddelené od Európskej 
susedskej politiky, ktorého výrazom sú 
spoločné priestory a programy. Na 
viacstrannej úrovni sa dopĺňa o severnú 
dimenziu, ktorá poskytuje rámec pre 
spoluprácu medzi EÚ, Ruskom, Nórskom 
a Islandom. 

dohodnuté dvojstranné akčné plány, v 
ktorých sa definuje súbor priorít vrátane 
politických a bezpečnostných otázok, 
obchodných a ekonomických záležitostí, 
environmentálnych a sociálnych záujmov 
a integrácie dopravných a energetických 
sietí. Únia pre stredomorské a východné 
partnerstvo a čiernomorská synergia sú 
viacstranné a regionálne iniciatívy 
dopĺňajúce európsku susedskú politiku 
s cieľom podporovať spoluprácu medzi EÚ 
a príslušnou skupinou susedných 
partnerských krajín riešením spoločných 
otázok a/alebo deľbou spoločného 
geografického prostredia. Únia pre 
Stredomorie podporuje zlepšený sociálno-
ekonomický rozvoj, solidaritu, regionálnu 
integráciu, udržateľný rozvoj a vytváranie 
znalostí, zdôrazňujúc potrebu zvýšenej 
finančnej spolupráce na podporu 
regionálnych a nadnárodných projektov a 
na podporu MSP. Cieľom východného 
partnerstva je vytvoriť potrebné podmienky 
na zrýchlenie politického združenia a 
ďalšiu ekonomickú integráciu medzi EÚ 
a krajinami východného partnerstva. Ruská 
federácia a EÚ majú rozsiahle strategické 
partnerstvo, oddelené od Európskej 
susedskej politiky, ktorého výrazom sú 
spoločné priestory a programy. Na 
viacstrannej úrovni sa dopĺňa o severnú 
dimenziu, ktorá poskytuje rámec pre 
spoluprácu medzi EÚ, Ruskom, Nórskom 
a Islandom. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) EIB by mala byť aktívna v Ázii tak (18) EIB by mala byť aktívna v Ázii tak 
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v dynamicky sa rozvíjajúcich nových 
ekonomikách, ako aj v menej 
prosperujúcich krajinách. V tomto 
rozmanitom regióne EÚ prehlbuje svoje 
strategické partnerstvo s Čínou a Indiou 
a pokračujú rokovania o nových 
partnerstvách a dohodách voľného 
obchodu s krajinami juhovýchodnej Ázie. 
Zároveň zostáva pre EÚ veľmi dôležitá 
spolupráca s Áziou; cieľom rozvojovej 
stratégie EÚ pre ázijský región je 
odstránenie chudoby podporou široko 
založeného udržateľného hospodárskeho 
rastu, podporou priaznivého životného 
prostredia a podmienok vhodných pre 
obchod a integráciu v danom regióne, 
podporou riadenia, zvyšovaním politickej 
a sociálnej stability a podporou pri 
dosahovaní cieľov ustanovených 
v Rozvojových cieľoch tisícročia do roku 
2015. Politiky sa uvádzajú spoločne na 
riešenie spoločných otázok, ako sú zmena 
klímy, udržateľný rozvoj, bezpečnosť 
a stabilita, správa vecí verejných a ľudské 
práva, ako aj predchádzanie prírodným 
a ľudským katastrofám a reakcia na ne.

v dynamicky sa rozvíjajúcich nových 
ekonomikách, ako aj v menej 
prosperujúcich krajinách. V tomto 
rozmanitom regióne EÚ prehlbuje svoje 
strategické partnerstvo s Čínou a Indiou 
a pokračujú rokovania o nových 
partnerstvách a dohodách voľného 
obchodu s krajinami juhovýchodnej Ázie. 
Tieto rokovania by však mali 
zohľadňovať zásadu reciprocity a riziká 
dampingu v sociálnej, zdravotnej a 
environmentálnej oblasti. Zároveň zostáva 
pre EÚ veľmi dôležitá spolupráca s Áziou; 
cieľom rozvojovej stratégie EÚ pre ázijský 
región je odstránenie chudoby podporou 
široko založeného udržateľného 
hospodárskeho rastu, podporou 
priaznivého životného prostredia 
a podmienok vhodných pre obchod 
a integráciu v danom regióne, podporou 
riadenia, zvyšovaním politickej a sociálnej 
stability a podporou pri dosahovaní cieľov 
ustanovených v Rozvojových cieľoch 
tisícročia do roku 2015. Politiky sa 
uvádzajú spoločne na riešenie spoločných 
otázok, ako sú zmena klímy, udržateľný 
rozvoj, bezpečnosť a stabilita, správa vecí 
verejných a ľudské práva, ako aj 
predchádzanie prírodným a ľudským 
katastrofám a reakcia na ne.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Komisia by mala preštudovať prípravu 
„Platformy EÚ na spoluprácu a rozvoj“ s 
cieľom optimalizovať fungovanie 
mechanizmov na splynutie dotácií a úverov 
vo vonkajších regiónoch. Pri svojich 

(25) Komisia by mala preštudovať prípravu 
„Platformy EÚ na spoluprácu a rozvoj“ s 
cieľom optimalizovať fungovanie 
mechanizmov na splynutie dotácií a úverov 
vo vonkajších regiónoch. Pri svojich 
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úvahách by Komisia mala konzultovať EIB 
aj iné európske viacstranné a dvojstranné 
finančné inštitúcie. Takouto platformou by 
sa ďalej podporovali vzájomné dohody 
o podpore, ktoré by sa zakladali na 
komparatívnej výhode rôznych inštitúcií, 
pričom by sa rešpektovala úloha 
a privilégiá inštitúcií EÚ pri uplatňovaní 
rozpočtu EÚ a úverov EIB.

úvahách by Komisia mala konzultovať s 
EIB aj s inými európskymi viacstrannými 
a dvojstrannými finančnými inštitúciami, 
Európskym parlamentom a organizáciami 
občianskej spoločnosti. Takouto 
platformou by sa ďalej podporovali 
vzájomné dohody o podpore, ktoré by sa 
zakladali na komparatívnej výhode 
rôznych inštitúcií, pričom by sa 
rešpektovala úloha a privilégiá inštitúcií 
EÚ pri uplatňovaní rozpočtu EÚ a úverov 
EIB.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Prvoradým cieľom finančných 
operácií EIB vykonávaných v rozvojových 
krajinách prostredníctvom záruky Únie 
poskytnutej EIB je znižovanie, a v 
dlhodobom výhľade odstránenie chudoby. 
Finančné operácie EIB vykonávané 
prostredníctvom záruky Únie poskytnutej 
EIB v rámci tretích krajín, ktoré nie sú 
rozvojovými krajinami, zodpovedajú 
rozvojovej politike Únie a vykonávajú sa v 
rámci zásad a cieľov jej vonkajšej 
činnosti.

Or. en

Odôvodnenie

PDN vyjadruje dvojitý právny základ, t. j. články 209 a 212 ZFEÚ, s cieľom predísť budúcim 
právnym sporom pred Európskym súdnym dvorom (vec ESD č. 155/07 Európsky 
parlament/Rada, rozsudok zo 6. novembra 2008).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Mandát na zmenu klímy sa vzťahuje na 
finančné operácie EIB vo všetkých 
krajinách uvedených v tomto rozhodnutí, 
v ktorých takéto finančné operácie 
podporujú kľúčové politické ciele EÚ na 
zastavenie zmeny klímy podporou 
projektov na zmiernenie zmeny klímy 
a adaptáciu na ne, ktoré prispievajú k 
celkovému cieľu Rámcovej konvencie 
Spojených národov o klimatických 
zmenách (UNFCCC), a to najmä 
vyhýbaniu sa alebo znižovaniu emisií 
skleníkových plynov v oblastiach energie z 
obnoviteľných zdrojov, energetickej 
efektívnosti a udržateľnej dopravy alebo 
zvýšením schopnosti vyrovnať sa 
s nepriaznivými účinkami zmeny klímy na 
zraniteľné krajiny, odvetvia a komunity. 
Mandát na zmenu klímy sa vykonáva 
v úzkej spolupráci s Komisiou, pričom sa
podľa možnosti a vhodnosti kombinuje 
financovanie EIB s rozpočtovými zdrojmi 
EÚ.

4. Mandát na zmenu klímy sa vzťahuje na 
finančné operácie EIB vo všetkých 
krajinách uvedených v tomto rozhodnutí, 
v ktorých takéto finančné operácie 
podporujú kľúčové politické ciele EÚ na 
zastavenie zmeny klímy podporou krajín 
pri uplatňovaní ich záväzkov v oblasti 
klímy na základe Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov 
o klimatických zmenách (UNFCCC), a to 
najmä vyhýbaniu sa alebo znižovaniu 
emisií skleníkových plynov v oblastiach 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti a udržateľnej 
dopravy alebo zvýšením schopnosti 
vyrovnať sa s nepriaznivými účinkami 
zmeny klímy na zraniteľné krajiny, 
odvetvia a komunity. Mandát na zmenu 
klímy sa vykonáva v úzkej spolupráci 
s Komisiou, pričom sa podľa možnosti 
a vhodnosti kombinuje financovanie EIB 
s rozpočtovými zdrojmi EÚ. Doplnkový 
mandát sa nebude považovať za príspevok 
EÚ a jej členských štátov k finančným 
prostriedkom určeným na rýchly začiatok 
financovania, ktoré boli schválené počas 
konferencie zmluvných strán UNFCCC v 
Kodani v decembri 2009. Projekty, pri 
ktorých vznikajú kredity CO2, sa nebudú 
považovať za oprávnené na poskytnutie 
podpory podľa doplnkového mandátu.

Or. en

Odôvodnenie

Úvery EIB by sa nemali považovať za príspevok EÚ k plneniu jej finančných záväzkov z 
Kodane. Treba výslovne vylúčiť akékoľvek dvojité započítavanie s projektmi, pri ktorých 
vznikajú kredity CO2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. V záujme maximalizácie vplyvu na 
zmierňovanie zmeny klímy EIB stanovuje 
kritériá tzv. čistej technológie, ktoré musia 
projekty spĺňať, aby sa stali oprávnené na 
financovanie v rámci mandátu v oblasti 
zmeny klímy. Kritériá sa v zásade 
zameriavajú na energetickú efektívnosť a 
nízke emisie, udržateľné dodávky energie 
a vylučujú podporu pre akékoľvek 
technológie na dodávku energie z 
jadrových a fosílnych palív.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme maximalizácie vplyvu na zmierňovanie zmeny klímy je nevyhnutné, aby EIB 
vytvorila primerané kritériá na vymedzenie tzv. čistej technológie.  Financovanie v oblasti 
klímy by sa malo zamerať na energetickú efektívnosť a energiu zo skutočne obnoviteľných 
zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu 
na túto zmenu, ako sa uvádza v článku 2 
ods. 4;

a) projekty v oblasti zmeny klímy, ktoré 
prispievajú k plneniu záväzkov krajín v 
rámci UNFCCC a spĺňajú kritériá tzv. 
čistej technológie v súlade s článkom 2 
ods. 4;

Or. en
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Odôvodnenie

Financovanie v oblasti klímy by sa malo zamerať na energetickú efektívnosť a energiu zo 
skutočne obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
George Sabin Cutaş

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. EIB postupne zvýši svoje činnosti 
v sociálnych sektoroch, ako je 
zdravotníctvo a vzdelávanie.

3. EIB zintenzívňuje svoje činnosti v 
sociálnych sektoroch s cieľom dosiahnuť 
rozvojové ciele tisícročia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Iuliu Winkler

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. EIB postupne zvýši svoje činnosti 
v sociálnych sektoroch, ako je 
zdravotníctvo a vzdelávanie.

3. EIB postupne zintenzívni svoje činnosti 
v sociálnych sektoroch, ako je 
zdravotníctvo a vzdelávanie, ako aj v 
rámci posilňovania administratívnych 
kapacít a zvyšovania efektívnosti 
miestnych orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Dobrá správa je pre hospodársky rozvoj nevyhnutná. Do všeobecného vonkajšieho mandátu 
EIB by sa malo začleniť aj posilňovanie kapacít miestnych orgánov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Marielle De Sarnez

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. EIB postupne zvýši svoje činnosti 
v sociálnych sektoroch, ako je 
zdravotníctvo a vzdelávanie.

3. EIB postupne zintenzívni svoje činnosti 
v sociálnych sektoroch, ako je 
zdravotníctvo, vzdelávanie a boj proti 
nezamestnanosti.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Súlad finančných operácií EIB a cieľov 
vonkajšej politiky EÚ sa sleduje podľa 
článku 10.

2. Súlad finančných operácií EIB a cieľov 
vonkajšej politiky EÚ sa monitoruje podľa 
článku 10. EIB vytvorí výkonnostné 
ukazovatele týkajúce sa rozvojových, 
environmentálnych a ľudskoprávnych 
aspektov financovaných projektov, ako aj 
v súvislosti s ukazovateľmi na základe 
Parížskej deklarácie o účinnosti pomoci, s 
cieľom uľahčiť monitorovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Doplnenie s cieľom posilniť spätosť EIB s politickými cieľmi EÚ a dvanástimi ukazovateľmi 
Parížskej deklarácie na meranie dosiahnutého pokroku darcov v oblasti účinnosti pomoci.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. EIB dôkladne a s náležitou 
starostlivosťou vyhodnotí rozvojové 
aspekty projektu so zárukou EÚ. Vlastné 
pravidlá a postupy EIB obsahujú potrebné 
ustanovenia o posúdení environmentálneho 
a sociálneho vplyvu projektov a aspektov 
týkajúcich sa ľudských práv na zaistenie 
toho, aby sa podľa tohto rozhodnutia 
podporovali výlučne projekty hospodársky, 
finančne a sociálne udržateľné. 

1. EIB dôkladne a s náležitou 
starostlivosťou vyhodnocuje, vrátane 
uskutočňovania miestnych verejných 
konzultácií, rozvojové aspekty projektov
so zárukou EÚ pred schválením projektov, 
a vhodnou formou aj úverové činnosti 
finančných sprostredkovateľov. Vlastné 
pravidlá a postupy EIB obsahujú potrebné 
ustanovenia o posúdení environmentálneho 
a sociálneho vplyvu projektov a aspektov 
týkajúcich sa ľudských práv na zaistenie 
toho, aby sa podľa tohto rozhodnutia 
podporovali výlučne projekty hospodársky, 
finančne a sociálne udržateľné. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Okrem posúdenia ex-ante týkajúceho sa 
aspektov súvisiacich s rozvojom by EIB 
mala posilniť monitorovanie počas 
realizácie projektu okrem iného na vplyv
projektu na rozvoj.

2. Okrem posúdenia ex-ante týkajúceho sa 
aspektov súvisiacich s rozvojom by EIB 
mala vykonávať dôkladné monitorovanie 
počas uskutočňovania projektu, najmä v 
súvislosti s vplyvom projektu na rozvoj, 
životné prostredie a ľudské prava. 
Monitorovanie by sa malo zameriavať aj 
na výkonnosť finančných 
sprostredkovateľov. Výsledky 
monitorovania by sa mali pravidelne 
zverejňovať.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Yannick Jadot

Návrh rozhodnutia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Zapojenie verejnosti a zverejňovanie 

informácií
1. EIB sa s organizátorom projektu 
aktívne zúčastňuje na organizácii verejnej 
konzultácie o rozvojových, 
environmentálnych a sociálnych 
hľadiskách projektu. EIB identifikuje 
verejnosť, ktorá je dotknutá projektom 
financovaným EIB. EIB zabezpečí, aby 
toto miestne obyvateľstvo bolo včas 
informované o všetkých kľúčových 
otázkach týkajúcich sa operácií 
vykonávaných EIB. Zriadia sa primerané 
mechanizmy pre sťažnosti, ktoré budú 
dostupné počas vykonávania operácii 
EIB.

2. EIB v elektronickej forme alebo 
prostredníctvom registra v súlade so 
svojimi pravidlami priamo sprístupňuje 
verejnosti dokumenty týkajúce sa 
projektov, pri ktorých využíva záruku EÚ. 
Informácie, ktoré sa majú sprístupniť a 
zverejniť, sa náležite aktualizujú a 
obsahujú:

-opis/zhrnutie projektu;
-hodnotiace správy projektu (hodnotenie 
environmentálnych, sociálnych, 
ľudskoprávnych a rozvojových vplyvov 
projektu);
-dohovory a podmienky týkajúce sa 
environmentálnych, rozvojových a 
ľudskoprávnych aspektov projektov;
-monitorovacie správy o rozvojových, 
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environmentálnych a sociálnych 
aspektoch projektov;

hodnotiace správy ex-post o prínose 
projektov k hospodárskemu rozvoju, 
odstraňovaniu chudoby, ochrane 
životného prostredia a posilňovaniu 
ľudských práv.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 EIB predkladá 
Komisii ročné správy o finančných 
operáciách EIB uskutočňovaných podľa 
tohto rozhodnutia na úrovni projektu, 
odvetvia, krajiny a regiónu, ako aj 
a o plnení cieľov vonkajšej politiky EÚ, 
vrátane spolupráce s ostatnými 
medzinárodnými finančnými inštitúciami a 
dvojstrannými inštitúciami.

2. Na účely odseku 1 EIB predkladá 
Komisii ročné správy o finančných 
operáciách EIB uskutočňovaných podľa 
tohto rozhodnutia na úrovni projektu, 
odvetvia, krajiny a regiónu, ako aj 
a o plnení cieľov vonkajšej politiky EÚ, 
vrátane spolupráce s ostatnými 
medzinárodnými finančnými inštitúciami a 
dvojstrannými inštitúciami. Európsky 
parlament a Rada by mali byť v rámci 
predkladania výročnej správy Komisie, 
ktoré sa uvádza v článku 10 tohto 
rozhodnutia, informovaní o všetkých 
dohodách medzi EIB a inými IFI alebo 
dvojstrannými inštitúciami týkajúcich sa 
uskutočňovania finančných operácií 
podľa tohto rozhodnutia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Jan Zahradil

Návrh rozhodnutia
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží záverečnú správu o 
uplatňovaní tohto rozhodnutia do 31. 
októbra 2014.

Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade záverečnú správu o uplatňovaní 
tohto rozhodnutia do 31. októbra 2014.

Or. en


