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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Iniciatíva dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 by sa mala začať v pilotnej 
fáze 2012 – 2013 s cieľom vo väčšej miere zapojiť súkromný sektor do financovania 
infraštruktúrnych opatrení v oblasti dopravy, energetiky a informačných a komunikačných 
technológií (IKT)/širokopásmových sietí. Doposiaľ členské štáty EÚ investovali 
do infraštruktúrnych opatrení 0,5 – 2 % svojho HDP1. V budúcnosti by sa mali zapojiť 
súkromní investori prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Iniciatíva dlhopisov 
na projekty v rámci stratégie Európa 2020 doplní existujúce zdroje financovania.

Všeobecné poznámky

Prerozdelením už existujúcich rozpočtových riadkov 06 03 03 TEN Doprava (maximálne 
200 mil. EUR), 32 03 02 TEN Energia (maximálne 10 mil. EUR) a 09 03 01 PKI (maximálne 
20 mil. EUR na ICT a širokopásmové projekty) sa zaručilo a zároveň obmedzilo financovanie 
projektových dlhopisov v skúšobnej fáze 2012 – 2013.

Výber medzi 5 až 14 rôznymi projektmi uskutoční EIB, ktorá pri ich stanovení vychádza 
zo smerníc týkajúcich sa TEN a PKI. Treba sa vyhnúť deformáciám trhu a tzv. 
kvázidotáciám. Cieľom pilotnej fázy je preskúmanie trhu a posúdenie realizácie. Pre Komisiu 
a Európsky parlament sú preto dôležité prvé správy EIB o skúsenostiach s uplatňovaním 
projektových dlhopisov a s tým, ako ich trh prijal. Povinnosť EIB predkladať správy vyplýva 
z medziinštitucionálnej dohody. Tieto výročné správy musí Komisia ďalej postúpiť Rade 
a Európskemu parlamentu. Použitie finančných prostriedkov v maximálnej výške 
230 mil. EUR môže slúžiť ako katalyzátor na vykonávanie infraštruktúrnych opatrení a je 
možné dosiahnuť multiplikačné účinky rovnajúce sa 15 – 20 eurám na jedno euro použité 
z rozpočtu EÚ.

EIB však musí zabezpečiť, aby sa v skutočnosti financovali len tie projekty, ktoré to naozaj 
potrebujú. Pritom treba vyberať projekty, ktoré z komerčného hľadiska nie sú samé osebe 
životaschopné, a preto potrebujú financovanie, aby sa vôbec mohli realizovať. Z tohto dôvodu 
treba kriticky poznamenať, že v pilotnej fáze by sa mali spolufinancovať pomocou 
projektových dlhopisov iba už uzavreté projekty, ktoré potrebujú dodatočné finančné 
prostriedky, alebo projekty stojace tesne pred začatím, pretože v prípade týchto projektov sa 
už pred začatím iniciatívy dlhopisov na projekty naplánovali rozsiahle finančné prostriedky.

                                               
1 Dokumenty EIB, zväzok 13/1 (2008).
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Schému fungovania projektových dlhopisov možno znázorniť takto:
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na 
projekty v rámci stratégie Európa 2020 by 
sa preto mala spustiť počas súčasného 
finančného rámca s cieľom rozvinúť 
financovanie prostredníctvom dlhového 
kapitálového trhu v oblasti infraštruktúry 
na všeobecnejšej úrovni a rozšíriť rozsah 
v súčasnosti dostupných finančných 
nástrojov pre dopravné projekty. 

(14) Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na 
projekty v rámci stratégie Európa 2020 by 
sa preto mala spustiť počas súčasného 
finančného rámca s cieľom určiť, či 
a v akom rozsahu prinesú takéto finančné 
nástroje na rozdelenie rizika dodatočné 
výhody v oblasti financovania 
infraštruktúry.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) S cieľom implementovať pilotnú fázu 
iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci 
stratégie Európa 2020 by sa mali zmeniť 
a doplniť rozhodnutie č. 1639/2006/ES 
a nariadenie (ES) č. 680/2007. Cieľom 
tejto pilotnej fázy je podporiť 
infraštruktúrne projekty s komerčným 
potenciálom v sektoroch dopravy, 
energetiky a ICT, pričom po roku 2013 by 
sa iniciatíva mohla rozšíriť do iných 
sektorov. 

(15) S cieľom implementovať pilotnú fázu 
iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci 
stratégie Európa 2020 by sa mali zmeniť 
a doplniť rozhodnutie č. 1639/2006/ES 
a nariadenie (ES) č. 680/2007. Cieľom 
tejto pilotnej fázy je podporiť 
infraštruktúrne projekty v sektoroch 
dopravy, energetiky a IKT. 

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) V súvislosti s dlhodobými odbornými 
skúsenosťami EIB ako hlavného finančníka 
projektov v oblasti infraštruktúry a na 
základe jej povahy ako finančného orgánu 
EÚ založeného Zmluvou by Komisia mala 
zapojiť EIB do realizácie tejto pilotnej 
fázy. Konkrétne podmienky spolupráce 
vrátane rozdelenia rizika a odmeny pre EIB 
by sa mali stanoviť v dohode medzi 
Komisiou a EIB. 

(16) V súvislosti s dlhodobými odbornými 
skúsenosťami EIB ako hlavného finančníka 
projektov v oblasti infraštruktúry a na 
základe jej povahy ako finančného orgánu 
EÚ založeného zmluvou by Komisia mala 
zapojiť EIB do realizácie tejto pilotnej 
fázy. Konkrétne podmienky spolupráce 
vrátane rozdelenia rizika a odmeny pre EIB 
by sa mali stanoviť v dohode medzi 
Komisiou a EIB a mali by zodpovedať 
pravidlám pre zavedenie nástroja záruk 
za úvery, ktoré sú stanovené v článku 6 
ods. 1 písm. d) a v prílohe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa 
ustanovujú všeobecné pravidlá 
udeľovania finančnej pomoci 
Spoločenstva v oblasti transeurópskych 
dopravných a energetických sietí1.
Komisia by mala okamžite informovať 
Európsky parlament a Radu o znení tejto 
dohody.
____________
1 Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na 
projekty v rámci stratégie Európa 2020 by 
sa mala začať pri príprave navrhovaného 

(17) Pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na 
projekty v rámci stratégie Európa 2020 
nemá vplyv na rozhodnutie o viacročnom 
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nástroja Spájame Európu. Táto pilotná
fáza pomôže vydláždiť cestu pre finančný 
nástroj na rozdelenie rizika v rámci 
nástroja Spájame Európu.

finančnom rámci Únie (VFR) 
po roku 2013 a predovšetkým na návrh 
Komisie týkajúci sa vytvorenia nástroja 
Spájame Európu. Pilotná fáza by sa preto
mala začať s cieľom zistiť, či tento
finančný nástroj na rozdelenie rizika môže 
byť v rámci nástroja Spájame Európu
prínosom. Rozhodnutie o pokračovaní 
iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci 
stratégie Európa 2020 po skončení 
pilotnej fázy sa prijme až po vykonaní 
nezávislého posúdenia tejto pilotnej fázy. 
Komisia by mala vytvoriť možnosť 
skončenia iniciatívy, ak jej predpovedané 
prijatie na trhu nie je uspokojivé alebo ak 
sa stanú dostupnými dostatočné 
alternatívne zdroje dlhodobého dlhového 
financovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Únia môže prípadne udeliť finančný 
príspevok pre EIB na tvorbu rezerv a 
prideľovanie kapitálu na pôžičky alebo 
záruky, ktoré vydá EIB, na jej vlastné 
zdroje v rámci nástroja na rozdelenie rizika 
pre projektové dlhopisy uvedené 
v odsekoch 2a až 2d.

Únia môže prípadne počas pilotnej fázy 
v rokoch 2012 a 2013 udeliť finančný 
príspevok pre EIB na tvorbu rezerv a 
prideľovanie kapitálu na pôžičky alebo 
záruky, ktoré vydá EIB, na jej vlastné 
zdroje v rámci nástroja na rozdelenie rizika 
pre projektové dlhopisy uvedené 
v odsekoch 2a až 2d.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2a – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) používa sa na podporu 
suboptimálnych investícií, ktoré nezískajú 
dostatok finančných prostriedkov 
prostredníctvom trhu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2a – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cb) nenahrádza financovanie zo strany 
členských štátov alebo súkromných 
investorov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2a – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cc) nenarúša hospodársku súťaž 
na európskom vnútornom trhu;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2a – písmeno cd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cd) použije sa len v prípade projektov, 
ktoré sú prínosom pre Úniu, takže 
projekty na európskej úrovni by sa mali 
uskutočňovať len vtedy, ak je to 
odôvodnené z hľadiska rozsahu a vplyvu 
ich realizácie a ak ciele daného projektu 
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie 
než na vnútroštátnej úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Expozícia Únie voči nástroju na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy 
vrátane správnych poplatkov a ostatných 
oprávnených nákladov sú prísne 
obmedzené na sumu príspevku Únie na 
tento nástroj na rozdelenie rizika pre 
projektové dlhopisy, pričom pre všeobecný 
rozpočet Únie nesmie vyplynúť nijaký 
ďalší záväzok. Reziduálne riziko všetkých 
operácií znáša EIB. 

2b. Expozícia Únie voči nástroju na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy 
vrátane správnych poplatkov a ostatných 
oprávnených nákladov sú prísne 
obmedzené na sumu príspevku Únie na 
tento nástroj na rozdelenie rizika pre 
projektové dlhopisy, pričom pre všeobecný 
rozpočet Únie nesmie vyplynúť nijaký 
ďalší záväzok. Reziduálne riziko všetkých 
operácií znáša EIB. Presná podoba 
pravidiel sa stanoví na základe pravidiel 
pre zavedenie nástroja záruk za úvery, 
ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 1 
písm. d) a v prílohe nariadenia (ES) 
č. 680/2007.
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Komisia okamžite informuje Európsky 
parlament a Radu o znení dohody podľa 
prvého pododseku.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Rozhodnutie č. 1639/2006/ES
Článok 31 – odsek 2c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Podrobné podmienky vykonávania 
nástroja na rozdelenie rizika pre projektové 
dlhopisy vrátane jeho sledovania a kontroly 
sa ustanovia v dohode o delegovaní medzi 
Komisiou a EIB.

2c. Podrobné podmienky vykonávania 
nástroja na rozdelenie rizika pre projektové 
dlhopisy vrátane jeho sledovania a kontroly 
sa ustanovia v dohode o delegovaní medzi 
Komisiou a EIB a predložia sa Rade 
a Európskemu parlamentu. Posúdenie 
rizika zo strany EIB sa uskutočňuje 
v súlade so smernicami pre bankovníctvo.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 14 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14. „nástroj na rozdelenie rizika pre 
projektové dlhopisy“ je zníženie 
kreditného rizika poskytnuté na projekty 
v spoločnom záujme. Nástroj na rozdelenie 
rizika pre projektové dlhopisy sa vzťahuje 
na riziko dlhovej služby projektu 
a zmierňuje kreditné riziko držiteľov 
dlhopisov. Používa sa len pre projekty, 
ktorých finančná životaschopnosť sa 

14. „nástroj na rozdelenie rizika pre 
projektové dlhopisy“ je zníženie 
kreditného rizika poskytnuté na projekty 
v spoločnom záujme. Nástroj na rozdelenie 
rizika pre projektové dlhopisy sa vzťahuje 
na riziko dlhovej služby projektu 
a zmierňuje kreditné riziko držiteľov 
dlhopisov. Používa sa len:
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zakladá na výnosoch projektu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 14 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) v prípade projektov, ktorých finančná 
životaschopnosť sa zakladá na výnosoch 
projektu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 14 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) na podporu suboptimálnych investícií, 
ktoré nezískajú dostatok finančných 
prostriedkov prostredníctvom trhu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 14 – písmeno c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade, že sa tým nenahrádza 
financovanie zo strany členských štátov 
alebo súkromných investorov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 14 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) v prípade, že sa tým nenarúša 
hospodárska súťaž na európskom 
vnútornom trhu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 14 – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) v prípade projektov, ktoré sú prínosom 
pre Úniu, takže projekty na európskej 
úrovni by sa mali uskutočňovať len vtedy, 
ak je to odôvodnené z hľadiska rozsahu 
a vplyvu ich realizácie a ak ciele daného 
projektu možno lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie než na vnútroštátnej 
úrovni;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 2 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15. „Zníženie kreditného rizika“ je 
použitie úveru alebo záruky EIB na 
zlepšenie úverovej bonity projektového 
dlhu.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 680/2007
Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) finančný príspevok pre EIB na tvorbu 
rezerv a prideľovanie kapitálu na pôžičky 
alebo záruky, ktoré vydá EIB, na jej 
vlastné zdroje v rámci nástroja na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy 
v oblasti TEN-T a TEN-E. Expozícia Únie 
voči nástroju na rozdelenie rizika pre 
projektové dlhopisy vrátane správnych 
poplatkov a ostatných oprávnených 
nákladov sú prísne obmedzené na sumu 
príspevku Únie na tento nástroj na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy, 
pričom pre všeobecný rozpočet Únie 
nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok. 
Reziduálne riziko všetkých operácií znáša 
EIB. Podrobné podmienky vykonávania 
nástroja na rozdelenie rizika pre projektové 
dlhopisy vrátane jeho sledovania a kontroly 
sa ustanovia v dohode o delegovaní medzi 
Komisiou a EIB. V rokoch 2012 a 2013 sa 
na nástroj na rozdelenie rizika pre 

g) finančný príspevok pre EIB na tvorbu 
rezerv a prideľovanie kapitálu na pôžičky 
alebo záruky, ktoré vydá EIB, na jej 
vlastné zdroje v rámci nástroja na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy 
v oblasti TEN-T a TEN-E. Expozícia Únie 
voči nástroju na rozdelenie rizika pre 
projektové dlhopisy vrátane správnych 
poplatkov a ostatných oprávnených 
nákladov sú prísne obmedzené na sumu 
príspevku Únie na tento nástroj na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy, 
pričom pre všeobecný rozpočet Únie 
nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok. 
Reziduálne riziko všetkých operácií znáša 
EIB. Podrobné podmienky vykonávania 
nástroja na rozdelenie rizika pre projektové 
dlhopisy vrátane jeho sledovania a kontroly 
sa ustanovia v dohode o delegovaní medzi 
Komisiou a EIB a predložia sa 
Európskemu parlamentu a Rade. 
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projektové dlhopisy môže prerozdeliť suma 
maximálne 210 miliónov EUR, z čoho 
maximálne 200 miliónov EUR je na 
dopravné projekty a maximálne 10 
miliónov EUR na projekty v energetike 
v súlade s postupom uvedeným v článku 15 
ods. 2 z rozpočtových riadkov TEN-T 
(LGTT), resp. TEN-E. Nástroj na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy 
môže opätovne využiť výnosy získané 
v rámci investičného obdobia na nové 
pôžičky a záruky.

V rokoch 2012 a 2013 sa na nástroj na 
rozdelenie rizika pre projektové dlhopisy 
môže prerozdeliť suma maximálne 210 
miliónov EUR, z čoho maximálne 200 
miliónov EUR je na dopravné projekty 
a maximálne 10 miliónov EUR na projekty 
v energetike v súlade s postupom 
uvedeným v článku 15 ods. 2 
z rozpočtových riadkov TEN-T (LGTT), 
resp. TEN-E.

Presná podoba pravidiel sa stanoví 
na základe pravidiel pre zavedenie 
nástroja záruk za úvery, ktoré sú 
stanovené v článku 6 ods. 1 písm. d) 
a v prílohe nariadenia (ES) č. 680/2007. 
Komisia okamžite informuje Európsky 
parlament a Radu o znení týchto 
pravidiel.

Nástroj na rozdelenie rizika pre projektové
dlhopisy môže opätovne využiť výnosy 
získané v rámci investičného obdobia na 
nové pôžičky a záruky.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2 a
Podľa článku 49 medziinštitucionálnej 
dohody zo 17. mája 2006 Komisia 
každoročne oboznamuje Európsky 
parlament a Radu s implementačnými 
správami, ktoré predložila EIB.

Or. de
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