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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Mojca Kleva

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Nebývalá svetová finančná kríza a 
hospodársky útlm závažným spôsobom 
narušili hospodársky rast a finančnú 
stabilitu a vyvolali výrazné zhoršenie 
finančných a hospodárskych podmienok v 
niekoľkých členských štátoch.

(1) Nebývalá svetová finančná kríza a 
hospodársky útlm závažným spôsobom 
narušili hospodársky rast a finančnú 
stabilitu a vyvolali výrazné zhoršenie 
finančných, hospodárskych a sociálnych
podmienok v niekoľkých členských 
štátoch. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Dimitar Stoyanov

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na základe článku 122 ods. 2 zmluvy, 
podľa ktorého sa členskému štátu, ktorý 
má ťažkosti alebo mu hrozia závažné 
ťažkosti z dôvodu výnimočných okolností 
mimo jeho kontroly, môže poskytnúť 
finančná pomoc Únie, bol nariadením
Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, 
ktorým sa zriaďuje európsky finančný 
stabilizačný mechanizmus, zriadený takýto 
mechanizmus s cieľom zachovať 
finančnú stabilitu Únie.

(3) Na základe článku 122 ods. 2 zmluvy
a na základe nariadenia Rady (EÚ) 
č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa 
zriaďuje európsky finančný stabilizačný 
mechanizmus, ako aj s cieľom zachovať 
finančnú stabilitu, sa Únii umožňuje 
poskytovať finančnú pomoc členskému 
štátu, ktorý má vážne finančné ťažkosti 
spôsobené celosvetovou finančnou krízou.

Or. bg
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Mojca Kleva

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vykonávacími rozhodnutiami Rady 
2011/77/EU a 2011/344/EU sa takáto 
finančná pomoc poskytla Írsku a 
Portugalsku.

(4) Vykonávacími rozhodnutiami Rady 
2011/77/EÚ zo 7. decembra 2010 a 
2011/344/EÚ z 30. mája 2011 sa takáto 
finančná pomoc poskytla Írsku a 
Portugalsku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Mojca Kleva

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozhodnutiami Rady 2009/102/ES, 
2009/290/ES a 2009/459/ES bola takáto 
finančná pomoc poskytnutá Maďarsku, 
Lotyšsku a Rumunsku.

(8) Rozhodnutiami Rady 2009/102/ES zo 
4. Novembra 2008, 2009/290/ES 
z 20. januára 2009 a 2009/459/ES zo 
6. mája 2009 bola takáto finančná pomoc 
poskytnutá Maďarsku, Lotyšsku a 
Rumunsku.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Dňa 11. júla 2011 ministri financií 17 
členských krajín eurozóny podpísali 
zmluvu, ktorou sa zriaďuje Európsky 

(9) Dňa 2. februára 2012 podpísalo 17 
členských krajín eurozóny zmluvu 
podpísali zmluvu, ktorou sa zriaďuje 
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mechanizmus pre stabilitu (ESM). 
Predpokladá sa, že ESM do roku 2013
prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti 
vykonáva európsky nástroj finančnej 
stability a európsky finančný stabilizačný 
mechanizmus. Tento budúci mechanizmus 
by sa mal teda brať do úvahy už v tomto 
nariadení.

Európsky mechanizmus pre stabilitu 
(EMS). Predpokladá sa, že EMS do júla 
2012 nadobudne účinnosť a prevezme 
úlohy, ktoré v súčasnosti vykonáva 
európsky nástroj finančnej stability a 
európsky finančný stabilizačný 
mechanizmus. ESM by sa teda mal v tomto 
nariadení brať do úvahy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Hlavy štátov a predsedovia vlád vo 
vyhlásení členov Európskej rady 
z 30. januára 2012 uviedli, že treba 
naliehavo prijať opatrenie týkajúce sa
posilnenia podpory infraštruktúry zo 
strany Európskej investičnej banky, a 
vyzvali Radu, Komisiu a Európsku 
investičnú banku, aby zvážili možnosti 
zintenzívnenia činnosti EIB na podporu 
rastu a aby vydali vhodné odporúčania 
zahŕňajúce možnosti, ako by mohol 
rozpočet EÚ pôsobiť pákovým efektom na 
schopnosť skupiny EIB poskytovať 
finančné prostriedky. Cieľom tohto 
nariadenia je zaoberať sa uvedenou 
výzvou v súvislosti s riadením súčasnej 
krízy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Mojca Kleva

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
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Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V snahe zmierniť tieto problémy a 
urýchliť realizáciu operačných programov 
a projektov, ako aj posilniť hospodársku 
obnovu, je primerané, aby riadiace orgány 
členských štátov, ktoré sa ocitli v 
ťažkostiach v súvislosti s finančnou 
stabilitou a ktorým bola poskytnutá 
finančná pomoc v rámci jedného z 
mechanizmov finančnej pomoci uvedených 
vyššie, mohli prispieť finančnými 
prostriedkami z operačných programov k 
vytvoreniu nástrojov s rozdelením rizika 
určených na poskytovanie pôžičiek alebo 
záruk či iných finančných nástrojov s 
cieľom podporiť projekty a aktivity 
predpokladané v rámci operačného 
programu.

(13) V snahe zmierniť tieto problémy a 
urýchliť realizáciu operačných programov 
a projektov, ako aj posilniť hospodársku 
obnovu, je primerané, aby riadiace orgány 
členských štátov, ktoré sa ocitli v 
ťažkostiach v súvislosti s finančnou 
stabilitou a ktorým bola poskytnutá 
finančná pomoc v rámci jedného z 
mechanizmov finančnej pomoci uvedených 
vyššie, mohli prispieť finančnými 
prostriedkami z operačných programov k 
vytvoreniu nástrojov s rozdelením rizika 
určených na poskytovanie pôžičiek alebo 
záruk či iných finančných nástrojov s 
cieľom podporiť projekty a aktivity 
predpokladané v rámci operačného 
programu. Okrem toho možno podporiť aj 
infraštruktúru a produktívne investície
týkajúce sa hospodárskeho oživenia, 
vytvárania pracovných miest v dotknutých 
členských štátoch a zosúladenia s cieľmi 
stratégie Európa 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Crescenzio Rivellini

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) V snahe zmierniť tieto problémy a 
urýchliť realizáciu operačných programov 
a projektov, ako aj posilniť hospodársku 
obnovu, je primerané, aby riadiace orgány 
členských štátov, ktoré sa ocitli v 
ťažkostiach v súvislosti s finančnou 
stabilitou a ktorým bola poskytnutá 
finančná pomoc v rámci jedného z 
mechanizmov finančnej pomoci 

(13) V snahe zmierniť tieto problémy a 
urýchliť realizáciu operačných programov 
a projektov, ako aj posilniť hospodársku 
obnovu, je primerané, aby riadiace orgány 
všetkých členských štátov mohli prispieť 
finančnými prostriedkami z operačných 
programov k vytvoreniu nástrojov s 
rozdelením rizika určených na 
poskytovanie pôžičiek alebo záruk či iných 
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uvedených vyššie, mohli prispieť 
finančnými prostriedkami z operačných 
programov k vytvoreniu nástrojov s 
rozdelením rizika určených na 
poskytovanie pôžičiek alebo záruk či iných 
finančných nástrojov s cieľom podporiť 
projekty a aktivity predpokladané v rámci 
operačného programu.

finančných nástrojov s cieľom podporiť 
projekty a aktivity predpokladané v rámci 
operačného programu. Okrem toho možno 
podporiť aj infraštruktúru a projekty
malých a stredných podnikov, ktoré sú 
dôležité v kontexte hospodárskeho 
oživenia a vytvárania pracovných miest v
príslušných členských štátoch.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť vytvorenia nástrojov s rozdelením rizika by nemala byť obmedzená na členské štáty,
„ktoré spĺňajú jednu z podmienok stanovených v článku 77 ods. 2“, t. j. také, ktorým bola
poskytnutá finančná pomoc z jedného z mechanizmov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Aby sa predišlo riziku, že by sa 
ďalšie členské štáty mohli ocitnúť v takej 
ťažkej situácii, že by museli požiadať o 
prístup k mechanizmom finančnej
pomoci, je žiaduce zaviesť výnimku z
Paktu stability a rastu, aby sa umožnilo 
národné spolufinancovanie projektov
považovaných za obzvlášť významné pre
hospodárske oživenie a vytváranie
pracovných miest.

Or. it

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa snaží zdôrazniť potrebu riešiť, aj štrukturálnym 
spôsobom, nedostatok likvidity veľkého počtu členských štátov, s cieľom zabezpečiť zlepšenie 
efektívnosti výdavkov a vyhnúť sa tak nutnosti uchýliť sa k drastickým opatreniam, ktoré by 
mohli mať za následok obmedzenie zdrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Mojca Kleva

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Komisia by mala záujme rýchlej 
reakcie v súvislosti s aktuálnou 
hospodárskou a finančnou krízou
uplatňovať takýto nástroj s rozdelením 
rizika v súlade s článkom 54 ods. 2 
nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(16) Komisia by mala v záujme rýchlej 
reakcie v súvislosti s aktuálnou 
hospodárskou, finančnou a sociálnou
krízou uplatňovať takýto nástroj s
rozdelením rizika v súlade s článkom 54 
ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 
1605/2002.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16b) Členský štát, ktorý Komisii 
predkladá žiadosť o využitie nástroja s 
rozdelením rizika, by mal v písomnej 
žiadosti jasne uviesť, prečo sa domnieva, 
že spĺňa jednu z podmienok oprávnenosti 
ustanovených v článku 77 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1083/2006, a k žiadosti 
by mal pripojiť všetky potrebné 
informácie, ktoré sa v tomto nariadení 
požadujú s cieľom preukázať 
deklarovanú podmienku oprávnenosti. 
Členský štát predkladajúci žiadosť by mal 
vo svojej žiadosti takisto uviesť programy 
spolufinancované z nástrojov v rámci 
politiky súdržnosti (pričom predloží 
konkrétny zoznam navrhovaných 
projektov a finančných potrieb) a časť 
prostriedkov pridelených na tieto 
programy v rokoch 2012 a 2013, ktoré 
zamýšľa z týchto programov vyňať a 
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prideliť ich na nástroj s rozdelením rizika.
Je teda potrebné, aby takáto žiadosť 
členského štátu bola doručená Komisii 
najneskôr do 30. septembra 2013, aby 
Komisia mohla najneskôr do 31. 
decembra 2013 prijať rozhodnutie o 
účasti členského štátu predkladajúceho 
žiadosť na nástroji s rozdelením rizika. Je 
tiež potrebné, aby sa v nadväznosti na 
rozhodnutie Komisie o žiadosti členského 
štátu príslušné operačné programy v 
rámci EFRR a KF prehodnotili a zmenili 
a doplnili v súlade s článkom 33 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16b) Členský štát, ktorý Komisii 
predkladá žiadosť o využitie nástroja s 
rozdelením rizika, by mal v písomnej 
žiadosti jasne uviesť, prečo sa domnieva, 
že spĺňa jednu z podmienok oprávnenosti 
ustanovených v článku 77 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1083/2006, a k žiadosti 
by mal pripojiť všetky potrebné 
informácie, ktoré sa v tomto nariadení 
požadujú s cieľom preukázať 
deklarovanú podmienku oprávnenosti.
Pokiaľ ide o všetky aktivity, ktoré neboli
predmetom rozhodnutia Komisie podľa
článku 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006, 
členský štát musí zahrnúť do svojej 
žiadosti informácie požadované podľa
článku 40 nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Žiadosti alebo ich časti týkajúce sa aktivít, 
ktoré nespadajú do jedného alebo 
viacerých existujúcich operačných 
programov spolufinancovaných z 
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Európskeho fondu regionálneho rozvoja
alebo z Kohézneho fondu, musia byť 
vypracované v spolupráci s partnermi 
uvedenými v článku 11 nariadenia (ES) 
č. 1083/2006. Členský štát predkladajúci 
žiadosť by mal vo svojej žiadosti takisto 
uviesť programy spolufinancované z 
nástrojov v rámci politiky súdržnosti 
(pričom predloží konkrétny zoznam 
navrhovaných projektov a finančných 
potrieb) a časť prostriedkov pridelených 
na tieto programy v rokoch 2012 a 2013, 
ktoré zamýšľa z týchto programov vyňať 
a prideliť ich na nástroj s rozdelením 
rizika. Je teda potrebné, aby takáto 
žiadosť členského štátu bola doručená 
Komisii najneskôr do 31. augusta 2013, 
aby Komisia mohla najneskôr do 31. 
decembra 2013 prijať rozhodnutie o 
účasti členského štátu predkladajúceho 
žiadosť na nástroji s rozdelením rizika. Je 
tiež potrebné, aby sa v nadväznosti na 
rozhodnutie Komisie o žiadosti členského 
štátu príslušné operačné programy v 
rámci EFRR a KF prehodnotili a zmenili 
a doplnili v súlade s článkom 33 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 7 spravodajkyne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16c) Vybrané aktivity oprávnené v rámci 
nástroja s rozdelením rizika by mali byť 
buď veľkými projektmi, ktoré už boli 
predmetom rozhodnutia Komisie podľa 
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článku 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006, 
alebo inými projektmi, ktoré sú 
spolufinancované z EFRR alebo KF a 
patria do jedného alebo viacerých 
príslušných operačných programov, a to v 
prípadoch, keď na tieto projekty chýbajú 
finančné prostriedky v súvislosti s 
investičnými nákladmi, ktoré majú znášať 
súkromní investori. Okrem toho by
vybrané aktivity mohli byť tiež aktivitami, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
národného strategického referenčného 
rámca členského štátu predkladajúceho 
žiadosť a strategických usmernení 
Spoločenstva o súdržnosti a ktoré môžu 
na základe svojej povahy prispieť k 
podpore rastu a posilneniu 
hospodárskeho oživenia, ak sú k dispozícii 
finančné prostriedky v rámci nástroja s 
rozdelením rizika. Napokon, nástroj
s rozdelením rizika by sa tiež mohol 
použiť na financovanie aktivít
pochádzajúcich z preprogramovania častí 
alebo celých operačných programov
spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho 
fondu, so zreteľom na investičné 
príležitosti určené v nariadení (ES) 
č. 397/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do 
energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov energie v oblasti 
bývania a v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 437/2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v 
oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev. 
Finančné príspevky, ktoré sú k dispozícii 
pre aktivity, ktoré nepatria do jedného 
alebo viacerých existujúcich operačných 
programov spolufinancovaných z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
alebo Kohézneho fondu, by mali byť 
obmedzené na objem prostriedkov, ktorý
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zostane po financovaní aktivít, ktoré sú 
súčasťou týchto operačných programov.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 8 spravodajkyne. Aktivity, ktoré sú 
súčasťou existujúcich programov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
Kohézneho fondu by mali mať prednostný prístup k financovaniu v rámci nástroja s 
rozdelením rizika. Okrem toho by projekty vyplývajúce z preprogramovania operačných
programov mali mať možnosť využiť nástroj, s ohľadom na investičné príležitosti v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a sociálneho bývania, ktoré by mohli
prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16e) Komisia by mala preskúmať, či je 
informácia, ktorú poskytol členský štát 
predkladajúci žiadosť, správna, a teda či 
je žiadosť tohto členského štátu 
oprávnená, a mala by získať právomoc
prijať do štyroch mesiacov rozhodnutie o 
konkrétnych podmienkach účasti 
členského štátu predkladajúceho žiadosť 
na nástroji s rozdelením rizika. Malo by 
sa však zabezpečiť, aby len projekty s 
preukázateľnými pozitívnymi vplyvmi na 
miestne hospodárstvo a pracovné trhy, v 
prípade ktorých podľa konkrétnych 
prípadov buď Európska investičná banka, 
alebo vnútroštátny alebo medzinárodný 
verejný orgán alebo orgán podliehajúci 
súkromnému právu poverený výkonom 
verejnej služby prijal kladné rozhodnutie 
o financovaní, boli oprávnené na 
financovanie zo zriadeného nástroja s 
rozdelením rizika. Rozhodnutie Komisie 
by sa v záujme transparentnosti a právnej 
istoty malo uverejniť v Úradnom vestníku 
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Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 10 spravodajkyne. Je potrebné 
zabezpečiť, aby projekty, ktoré využijú nástroj s rozdelením rizika, pozitívne prispievali k
rozvoju miestnych hospodárstiev a pracovných trhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Mojca Kleva

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16f) Vzhľadom na účel a povahu 
nástroja s rozdelením rizika ustanoveného 
týmto nariadením, ktoré sú spojené s 
krízovým riadením, ako aj na nebývalú 
krízu postihujúcu medzinárodné trhy a na 
hospodársky pokles, ktoré vážne narušili 
finančnú stabilitu viacerých členských 
štátov, čo si vyžaduje rýchlu reakciu s 
cieľom čeliť vplyvu na hospodárstvo ako 
celok, je vhodné, aby toto nariadenie 
nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16g) V súlade s nariadením (ES) 
č. 397/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
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nariadenie (ES) č. 1080/2006 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do 
energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov energie v oblasti 
bývania, a v súlade s nariadením (EÚ) č 
437/2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v 
oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev, a tiež s 
ohľadom na bod 1.1.3. rozhodnutia Rady
2006/702/ES o strategických
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti, 
projekty pozostávajúce zo zásahov v 
oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev a 
projekty na podporu energetickej
účinnosti, napríklad v budovách, 
rozširovanie modelov s malou
energetickou náročnosťou a 
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré
môžu dostať dotknuté členské štáty do 
vedúcej pozície a tak posilniť ich pozíciu 
medzi konkurenciou a zároveň prispieť k 
dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 
pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny 
rast, by mali mať prednostný prístup k 
financovaniu prostredníctvom nástroja
s rozdelením rizika.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Do článku 36 sa vkladá tento odsek 2a: (2) Vkladá sa tento článok:
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„Článok 36a
Nástroj s rozdelením rizika

1. Na účely tohto článku je nástroj s 
rozdelením rizika (pôžičky, záruky, ako aj 
iné finančné nástroje) finančný nástroj, 
ktorý zaručuje úplné alebo čiastočné 
krytie vymedzeného rizika, a to v prípade 
potreby za dohodnutú odmenu.

„2a. Členské štáty, ktoré spĺňajú jednu z 
podmienok stanovených v článku 77 ods. 
2, môžu prispieť časťou pridelených 
finančných prostriedkov uvedených v 
článku 19 a článku 20 do nástroja s 
rozdelením rizika, ktorý zriadi Komisia na 
základe dohody s Európskou investičnou 
bankou, alebo na základe dohody s 
vnútroštátnymi alebo medzinárodnými 
verejnými orgánmi alebo orgánmi 
podliehajúcimi súkromnému právu 
poverenými výkonom verejnej služby, 
ktoré poskytujú primerané záruky podľa 
článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002, za podmienok 
podobných tým, ktoré sa uplatňujú na EIB 
alebo ktoré uplatňuje samotná EIB, na 
účely poskytovania a prideľovania kapitálu 
na záruky a pôžičky, ako aj iné finančné 
nástroje udeľované v rámci nástroja s 
rozdelením rizika.

2. Členské štáty, ktoré spĺňajú jednu z 
podmienok stanovených v článku 77 ods. 
2, môžu prispieť časťou pridelených 
finančných prostriedkov uvedených v 
článku 19 a článku 20 do nástroja s 
rozdelením rizika, ktorý zriadi Komisia na 
základe dohody s Európskou investičnou 
bankou, alebo na základe dohody s 
vnútroštátnymi alebo medzinárodnými 
verejnými orgánmi alebo orgánmi 
podliehajúcimi súkromnému právu 
poverenými výkonom verejnej služby, 
ktoré poskytujú primerané záruky podľa 
článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002, za podmienok 
podobných tým, ktoré sa uplatňujú na EIB 
alebo ktoré uplatňuje samotná EIB, na 
účely poskytovania a prideľovania kapitálu 
na záruky a pôžičky, ako aj iné finančné 
nástroje udeľované v rámci nástroja s 
rozdelením rizika.

3. Dohoda o spolupráci uvedená v odseku 
2 obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
najmä:
a) celkovej sumy príspevku Únie a 
časového harmonogramu, podľa ktorého 
sa bude poskytovať;
b) podmienok zvereneckého účtu, ktorý 
má zriadiť zmluvný výkonný orgán;
c) kritérií oprávnenosti na využitie 
príspevku Únie, podrobností presného 
rozdelenia rizika (vrátane pákového 
pomeru), ktoré sa majú zabezpečiť, a 
záruk, ktoré má poskytnúť zmluvný 
výkonný orgán;
d) oceňovania nástroja na základe 
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rizikovej marže a pokrytia všetkých 
administratívnych nákladov v súvislosti s 
týmto nástrojom;
e) postupu uplatňovania a schvaľovania 
návrhov projektu, na ktorý sa nástroj 
vzťahuje;
f) obdobia, kedy je nástroj k dispozícii, a 
požiadaviek na informovanie.
Presné rozdelenie rizika (pákový pomer), 
ku ktorému sa zaviaže zmluvný výkonný 
orgán v dohode o spolupráci, musí 
v priemere predstavovať aspoň 1,5-
násobok sumy príspevku Únie do nástroja 
s rozdelením rizika.
Platby do nástroja s rozdelením rizika sa 
realizujú formou tranží v súlade s 
plánovaným použitím nástroja s 
rozdelením rizika pri poskytovaní pôžičiek 
a záruk na financovanie špecifických 
činností.

Takýto nástroj s rozdelením rizika sa 
použije výlučne na pôžičky a záruky, ako 
aj iné finančné nástroje, v prípade 
finančných operácií spolufinancovaných z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
alebo Kohézneho fondu vo vzťahu k 
výdavkom, ktoré nie sú zahrnuté v článku 
56.

4. Nástroj s rozdelením rizika sa použije 
na financovanie operácií 
spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo Kohézneho 
fondu odchylne od článku 54 ods. 5 vo 
vzťahu k investičným nákladom, ktoré 
nemožno považovať za oprávnené 
výdavky podľa článku 55 nariadenia (ES) 
č. 1083/2006 alebo za verejné výdavky 
vymedzené v článku 2 ods. 5 na základe 
pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci.
Môže sa tiež použiť na financovanie 
aktivít, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov národného strategického 
referenčného rámca členského štátu 
predkladajúceho žiadosť a strategických 
usmernení Spoločenstva o súdržnosti1 a 
ktoré prinášajú najväčšiu pridanú 
hodnotu v rámci stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu.

Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES, 

5. Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 a článkom 56 ods. 1
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Euratom) č. 1605/2002. nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Platby do nástroja s rozdelením rizika sa 
realizujú formou tranží v súlade s 
plánovaným použitím nástroja s 
rozdelením rizika pri poskytovaní pôžičiek 
a záruk na financovanie špecifických 
činností.

6. Oprávnený členský štát zamýšľajúci 
využiť nástroj s rozdelením rizika predloží 
Komisii najneskôr do 31. augusta 2013 
písomnú žiadosť. Členský štát vo svojej 
žiadosti poskytne všetky potrebné 
informácie s cieľom zistiť:
a) či spĺňa jednu z podmienok uvedených 
v článku 77 ods. 2 písm. a), b) alebo c) 
tým, že poskytne odkaz na rozhodnutie 
Rady alebo iný právny akt preukazujúci 
túto skutočnosť;
b) zoznam programov 
spolufinancovaných z EFRR alebo KF a 
časť prostriedkov pridelených na tieto 
programy v rokoch 2012 a 2013, ktoré 
zamýšľa z týchto programov vyňať a 
prideliť ich na nástroj s rozdelením 
rizika;
c) zoznam navrhovaných projektov podľa 
odseku 4 a časť prostriedkov pridelených 
v rokoch 2012 a 2013, ktoré zamýšľa z 
týchto programov vyňať a prideliť ich na 
nástroj s rozdelením rizika;
d) sumu, ktorá je k dispozícii výlučne v 
jeho prospech z prideleného finančného 
príspevku v rámci politiky súdržnosti 
podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
1083/2006 a údaj o sume, ktorú je možné 
vyčleniť na ciele nástroja s rozdelením 
rizika výlučne zo záväzkov rozpočtu EÚ, 
ktoré sa ešte majú podľa článku 75 ods. 1 
realizovať v rokoch 2012 a 2013.

Dotknutý členský štát adresuje 
požiadavku Komisii, ktorá rozhodne
formou vykonávajúceho aktu, v ktorom 
popíše systém, ktorý má zaručiť, aby sa 
dostupná suma použila výlučne v prospech 
členského štátu, ktorý ju poskytol ako svoj 

7. Komisia po overení toho, či je žiadosť 
členského štátu oprávnená, do štyroch 
mesiacov prijme rozhodnutie, v ktorom 
popíše systém, ktorý má zaručiť, aby sa 
dostupná suma použila výlučne v prospech 
členského štátu, ktorý ju poskytol ako svoj 
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pridelený finančný príspevok v rámci 
politiky súdržnosti v súlade s článkom 18 
ods. 2, ako aj podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na daný nástroj s rozdelením 
rizika. Tieto podmienky majú zahŕňať 
minimálne tieto body:

pridelený finančný príspevok v rámci 
politiky súdržnosti v súlade s článkom 18 
ods. 2, ako aj konkrétne podmienky účasti 
členského štátu predkladajúceho žiadosť 
na nástroji s rozdelením rizika. Tieto 
konkrétne podmienky majú zahŕňať 
najmä:

(a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
informácie o použití finančných 
prostriedkov a systémy monitorovania a 
kontroly a

a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
informácie o použití finančných 
prostriedkov, podmienky vyplácania a 
systémy monitorovania a kontroly;

(b) štruktúru poplatkov a iných nákladov 
na správu a riadenie.

b) štruktúru poplatkov a iných nákladov na 
správu a riadenie;
c) orientačný zoznam projektov 
oprávnených na financovanie a
d) maximálnu sumu príspevku Únie, 
ktorú možno prideliť nástroju s 
rozdelením rizika z dostupných 
pridelených prostriedkov členského štátu, 
a splátky pre vykonávanie v praxi.

Rozhodnutie Komisie sa uverejňuje v 
Úradnom vestníku Európskej únie.
Komisia pri rozhodovaní o žiadosti 
členského štátu zabezpečí, aby len 
projekty, v prípade ktorých buď EIB, 
alebo vnútroštátny alebo medzinárodný 
verejný orgán alebo orgán podliehajúci 
súkromnému právu poverený výkonom 
verejnej služby prijal kladné rozhodnutie 
o financovaní, bol akceptovaný ako 
oprávnený na financovanie zo zriadeného 
nástroja s rozdelením rizika.
8. Pred tým, ako Komisia prijme 
rozhodnutie uvedené v odseku 7, sa v 
súlade s článkom 33 ods. 2 prehodnotia 
príslušné operačné programy v rámci 
EFRR a KF.

Pridelené finančné prostriedky v nástroji s 
rozdelením rizika sú dôsledne obmedzené a 
nevytvárajú podmienené záväzky pre Úniu 
ani dotknutý členský štát.

9. Pridelené finančné prostriedky v nástroji 
s rozdelením rizika sú dôsledne obmedzené 
a nesmú presahovať 10 % orientačného 
celkového príspevku z EFRR a KF pre 
členský štát predkladajúci žiadosť na roky 
2007 – 2013 schváleného v súlade s 
článkom 28 ods. 3 písm. b). Finančné 
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príspevky, ktoré sú k dispozícii na projekty 
podľa odseku 4 pododseku 2 tohto 
článku, sú obmedzené na sumy, ktoré 
zostanú po financovaní aktivít uvedených 
v odseku 4 pododseku 1. Účasť Únie na 
nástroji s rozdelením rizika nevytvára nad 
rámec celkového príspevku Únie do 
nástroja s rozdelením rizika, ktorý bol 
schválený v rozhodnutí podľa odseku 7, 
žiadne ďalšie podmienené záväzky ani pre 
Úniu, ani pre dotknutý členský štát.

Akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika, ak daný 
členský štát stále spĺňa jednu z podmienok 
stanovených v článku 77 ods. 2. Ak už 
členský štát nespĺňa stanovené podmienky, 
zostávajúca suma sa považuje za pridelené
príjmy v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pridelenými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky 
súdržnosti.“

10. Akýkoľvek spätný tok alebo 
akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika, ak daný 
členský štát stále spĺňa jednu z podmienok 
stanovených v článku 77 ods. 2 písm. a), 
b) a c). Ak už členský štát nespĺňa žiadnu z 
týchto podmienok, zostávajúca suma alebo 
spätný tok sa považuje za pripísané príjmy 
v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pripísanými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky 
súdržnosti.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Crescenzio Rivellini

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
 Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Do článku 36 sa vkladá tento odsek 2a: (2) Do článku 36 sa vkladá tento odsek 2a:
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„2a. Členské štáty, ktoré spĺňajú jednu z 
podmienok stanovených v článku 77 ods. 
2, môžu prispieť časťou pridelených 
finančných prostriedkov uvedených v 
článku 19 a článku 20 do nástroja s 
rozdelením rizika, ktorý zriadi Komisia na 
základe dohody s Európskou investičnou 
bankou, alebo na základe dohody s 
vnútroštátnymi alebo medzinárodnými 
verejnými orgánmi alebo orgánmi 
podliehajúcimi súkromnému právu
poverenými výkonom verejnej služby, 
ktoré poskytujú primerané záruky podľa 
článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002, za podmienok 
podobných tým, ktoré sa uplatňujú na EIB 
alebo ktoré uplatňuje samotná EIB, na 
účely poskytovania a prideľovania kapitálu 
na záruky a pôžičky, ako aj iné finančné 
nástroje udeľované v rámci nástroja s 
rozdelením rizika.

„2a. Členské štáty môžu prispieť časťou 
pridelených finančných prostriedkov 
uvedených v článku 19 a článku 20 do 
nástroja s rozdelením rizika, ktorý zriadi 
Komisia na základe dohody s Európskou 
investičnou bankou, alebo na základe 
dohody s vnútroštátnymi alebo 
medzinárodnými verejnými orgánmi alebo 
orgánmi podliehajúcimi súkromnému 
právu poverenými výkonom verejnej 
služby, ktoré poskytujú primerané záruky 
podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, za 
podmienok podobných tým, ktoré sa 
uplatňujú na EIB alebo ktoré uplatňuje 
samotná EIB, na účely poskytovania a 
prideľovania kapitálu na záruky a pôžičky, 
ako aj iné finančné nástroje udeľované v 
rámci nástroja s rozdelením rizika.

Takýto nástroj s rozdelením rizika sa 
použije výlučne na pôžičky a záruky, ako 
aj iné finančné nástroje, v prípade
finančných operácií spolufinancovaných z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
alebo Kohézneho fondu vo vzťahu k 
výdavkom, ktoré nie sú zahrnuté v článku 
56.

Takýto nástroj s rozdelením rizika sa 
použije výlučne na pôžičky a záruky, ako 
aj iné finančné nástroje, v prípade 
financovania aktivít spolufinancovaných z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
alebo Kohézneho fondu alebo 
infraštruktúry a projektov malých a 
stredných podnikov, ktoré sú dôležití v
kontexte hospodárskeho oživenia a
vytvárania pracovných miest v
príslušných členských štátoch.

Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/2002.

Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/2002.

Platby do nástroja s rozdelením rizika sa 
realizujú formou tranží v súlade s 
plánovaným použitím nástroja s 
rozdelením rizika pri poskytovaní pôžičiek 
a záruk na financovanie špecifických 
činností.

Platby do nástroja s rozdelením rizika sa 
realizujú formou tranží v súlade s 
plánovaným použitím nástroja s 
rozdelením rizika pri poskytovaní pôžičiek 
a záruk na financovanie špecifických 
činností.

Dotknutý členský štát adresuje 
požiadavku Komisii, ktorá rozhodne 
formou vykonávajúceho aktu, v ktorom 

Na žiadosť dotknutého členského štátu
rozhodne Komisia, v súlade s požiadavkou 
dotknutého členského štátu, formou 
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popíše systém, ktorý má zaručiť, aby sa 
dostupná suma použila výlučne v prospech 
členského štátu, ktorý ju poskytol ako svoj 
pridelený finančný príspevok v rámci 
politiky súdržnosti v súlade s článkom 18 
ods. 2, ako aj podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na daný nástroj s rozdelením 
rizika. Tieto podmienky majú zahŕňať 
minimálne tieto body:

vykonávajúceho aktu, v ktorom popíše 
systém, ktorý má zaručiť, aby sa dostupná 
suma použila výlučne v prospech 
členského štátu, ktorý ju poskytol ako svoj 
pridelený finančný príspevok v rámci 
politiky súdržnosti v súlade s článkom 18 
ods. 2, ako aj podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na daný nástroj s rozdelením 
rizika. Tieto podmienky majú zahŕňať 
minimálne tieto body:

(a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
informácie o použití finančných 
prostriedkov a systémy monitorovania a 
kontroly a

(a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
informácie o použití finančných 
prostriedkov a systémy monitorovania a 
kontroly a

(b) štruktúru poplatkov a iných nákladov 
na správu a riadenie.

(b) štruktúru poplatkov a iných nákladov 
na správu a riadenie.

Pridelené finančné prostriedky v nástroji s 
rozdelením rizika sú dôsledne obmedzené a 
nevytvárajú podmienené záväzky pre Úniu 
ani dotknutý členský štát.

Pridelené finančné prostriedky v nástroji s 
rozdelením rizika sú dôsledne obmedzené a 
nevytvárajú podmienené záväzky pre Úniu 
ani dotknutý členský štát.

Akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika, ak daný 
členský štát stále spĺňa jednu z podmienok 
stanovených v článku 77 ods. 2. Ak už 
členský štát nespĺňa stanovené 
podmienky, zostávajúca suma sa považuje
za pridelené príjmy v zmysle článku 18 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Na 
žiadosť dotknutého členského štátu sa 
ďalšie viazané rozpočtové prostriedky 
vytvorené týmito pridelenými príjmami 
pripočítajú v nasledujúcom roku k 
prideleným finančným prostriedkom 
dotknutého členského štátu v rámci 
politiky súdržnosti.“

Akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika až do 
konca programového obdobia 2007-2013, 
alebo sa bude považovať za pridelené 
príjmy v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pridelenými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky 
súdržnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

Všetky členské štáty majú v dôsledku súčasnej hospodárskej krízy ťažkosti pri snahe prilákať
súkromný kapitál na doplnenie v súčasnosti obmedzených verejných finančných zdrojov.
Návrh by sa preto nemal vzťahovať iba na krajiny, ktorým sa poskytuje finančná pomoc EÚ, 
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ale na všetky členské štáty. Zaradením ďalších projektov v oblasti infraštruktúry (ako sa 
navrhuje v dôvodovej správe Komisie) a malých a stredných podnikov by bolo možné vyhnúť
sa nutnosti meniť príslušné operačné programy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Elisabeth Schroedter, Nikos Chrysogelos

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 - bod 2
 Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 36 – odsek 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Do článku 36 sa vkladá tento odsek 2a: (2) Vkladá sa tento článok:

„Článok 36a
Nástroj s rozdelením rizika

1. Na účely tohto článku je nástroj s 
rozdelením rizika (pôžičky, záruky, ako aj 
iné finančné nástroje) finančný nástroj, 
ktorý zaručuje úplné alebo čiastočné 
krytie vymedzeného rizika, a to v prípade 
potreby za dohodnutú odmenu.

„2a. Členské štáty, ktoré spĺňajú jednu z 
podmienok stanovených v článku 77 ods. 
2, môžu prispieť časťou pridelených 
finančných prostriedkov uvedených v 
článku 19 a článku 20 do nástroja s 
rozdelením rizika, ktorý zriadi Komisia na 
základe dohody s Európskou investičnou 
bankou, alebo na základe dohody s 
vnútroštátnymi alebo medzinárodnými 
verejnými orgánmi alebo orgánmi 
podliehajúcimi súkromnému právu 
poverenými výkonom verejnej služby, 
ktoré poskytujú primerané záruky podľa 
článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia Rady 
(ES, Euratom) č. 1605/2002, za podmienok 
podobných tým, ktoré sa uplatňujú na EIB 
alebo ktoré uplatňuje samotná EIB, na 
účely poskytovania a prideľovania kapitálu 
na záruky a pôžičky, ako aj iné finančné 
nástroje udeľované v rámci nástroja s 
rozdelením rizika.

2. Členské štáty, ktoré spĺňajú jednu z 
podmienok stanovených v článku 77 ods. 2 
písm. a), b) a c), môžu prispieť časťou 
pridelených finančných prostriedkov 
uvedených v článku 19 a článku 20 do 
nástroja s rozdelením rizika, ktorý zriadi 
Komisia na základe dohody o spolupráci 
uzatvorenej buď s Európskou investičnou 
bankou, alebo s vnútroštátnymi alebo 
medzinárodnými verejnými orgánmi alebo 
orgánmi podliehajúcimi súkromnému 
právu poverenými výkonom verejnej 
služby, ktoré poskytujú primerané záruky 
podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, za 
podmienok podobných tým, ktoré sa 
uplatňujú na EIB alebo ktoré uplatňuje 
samotná EIB (ďalej len „zmluvný výkonný 
orgán“), na účely poskytovania a 
prideľovania kapitálu na záruky a pôžičky, 
ako aj iné finančné nástroje udeľované v 
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rámci nástroja s rozdelením rizika.

3. Dohoda o spolupráci uvedená v odseku 
2 obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
najmä: 
a) celkovej sumy príspevku Únie a 
časového harmonogramu, podľa ktorého 
sa bude poskytovať;
b) podmienok zvereneckého účtu, ktorý 
má zriadiť zmluvný výkonný orgán;

c) kritérií oprávnenosti na využitie 
príspevku Únie, podrobností presného 
rozdelenia rizika (vrátane pákového 
pomeru), ktoré sa majú zabezpečiť, a 
záruk, ktoré má poskytnúť zmluvný 
výkonný orgán;
d) oceňovania nástroja na základe 
rizikovej marže a pokrytia všetkých 
administratívnych nákladov v súvislosti s 
týmto nástrojom;
e) postupu uplatňovania a schvaľovania 
návrhov projektu, na ktorý sa nástroj 
vzťahuje;
f) obdobia, kedy je nástroj k dispozícii, a 
požiadaviek na informovanie.

Presné rozdelenie rizika (pákový pomer), 
ku ktorému sa zaviaže zmluvný výkonný 
orgán v dohode o spolupráci, musí 
v priemere predstavovať aspoň 1,5-
násobok sumy príspevku Únie do nástroja 
s rozdelením rizika.
Platby do nástroja s rozdelením rizika sa 
realizujú formou tranží v súlade s 
plánovaným použitím nástroja s 
rozdelením rizika pri poskytovaní pôžičiek 
a záruk na financovanie špecifických 
činností.

Takýto nástroj s rozdelením rizika sa 
použije výlučne na pôžičky a záruky, ako 
aj iné finančné nástroje, v prípade 
finančných operácií spolufinancovaných z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
alebo Kohézneho fondu vo vzťahu k 
výdavkom, ktoré nie sú zahrnuté v článku 

4. Nástroj s rozdelením rizika sa použije 
na financovanie operácií 
spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo Kohézneho 
fondu odchylne od článku 54 ods. 5 vo 
vzťahu k investičným nákladom, ktoré 
nemožno považovať za oprávnené 
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56. výdavky podľa článku 55 nariadenia (ES) 
č. 1083/2006 alebo za verejné výdavky 
vymedzené v článku 2 ods. 5 na základe 
pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci.
Môže sa tiež použiť na financovanie 
aktivít, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov národného strategického 
referenčného rámca členského štátu 
predkladajúceho žiadosť a strategických 
usmernení Spoločenstva o súdržnosti1 a 
ktoré prinášajú najväčšiu pridanú 
hodnotu v rámci stratégie Únie na 
zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu.
Môže sa tiež použiť na financovanie 
aktivít pochádzajúcich z
preprogramovania častí alebo celých
operačných programov
spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho 
fondu, so zreteľom na investičné 
príležitosti určené v nariadení (ES) 
č. 397/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
pokiaľ ide o oprávnenosť investícií do 
energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov energie v oblasti 
bývania a v súlade s nariadením (EÚ) 
č. 437/2010, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 1080/2006 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v 
oblasti bývania v prospech 
marginalizovaných spoločenstiev.

Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 ods. 2 nariadenia (ES, 
Euratom) č. 1605/2002.

5. Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho 
centralizovaného riadenia v súlade s 
článkom 54 a článkom 56 ods. 1
nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Platby do nástroja s rozdelením rizika sa 
realizujú formou tranží v súlade s 
plánovaným použitím nástroja s 
rozdelením rizika pri poskytovaní pôžičiek 
a záruk na financovanie špecifických 
činností.
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6. Oprávnený členský štát zamýšľajúci 
využiť nástroj s rozdelením rizika predloží 
Komisii najneskôr do 31. augusta 2013 
písomnú žiadosť. Členský štát vo svojej 
žiadosti poskytne všetky potrebné 
informácie s cieľom zistiť:
a) či spĺňa jednu z podmienok uvedených 
v článku 77 ods. 2 písm. a), b) alebo c)
tým, že poskytne odkaz na rozhodnutie 
Rady alebo iný právny akt preukazujúci 
túto skutočnosť;
b) zoznam programov 
spolufinancovaných z EFRR alebo KF a 
časť prostriedkov pridelených na tieto 
programy v rokoch 2012 a 2013, ktoré 
zamýšľa z týchto programov vyňať a 
prideliť ich na nástroj s rozdelením 
rizika;
c) zoznam navrhovaných projektov podľa 
odseku 4 a časť prostriedkov pridelených 
v rokoch 2012 a 2013, ktoré zamýšľa z 
týchto programov vyňať a prideliť ich na 
nástroj s rozdelením rizika;
d) sumu, ktorá je k dispozícii výlučne v 
jeho prospech z prideleného finančného 
príspevku v rámci politiky súdržnosti 
podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
1083/2006 a údaj o sume, ktorú je možné 
vyčleniť na ciele nástroja s rozdelením 
rizika výlučne zo záväzkov rozpočtu EÚ, 
ktoré sa ešte majú podľa článku 75 ods. 1 
realizovať v rokoch 2012 a 2013.
e) informácie požadované podľa článku 
40 nariadenia (ES) č. 1083/2006, pokiaľ 
ide o všetky aktivity, ktoré neboli
predmetom rozhodnutia Komisie podľa
článku 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006;
f) dôkaz o tom, že žiadosti alebo ich časti
týkajúce sa aktivít, ktoré nespadajú do 
jedného alebo viacerých existujúcich
operačných programov
spolufinancovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja alebo z Kohézneho 
fondu, boli vypracované v spolupráci s
partnermi uvedenými v článku 11 
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nariadenia (ES) č. 1083/2006.
Dotknutý členský štát adresuje 
požiadavku Komisii, ktorá rozhodne
formou vykonávajúceho aktu, v ktorom 
popíše systém, ktorý má zaručiť, aby sa 
dostupná suma použila výlučne v prospech 
členského štátu, ktorý ju poskytol ako svoj 
pridelený finančný príspevok v rámci 
politiky súdržnosti v súlade s článkom 18 
ods. 2, ako aj podmienky, ktoré sa 
vzťahujú na daný nástroj s rozdelením 
rizika. Tieto podmienky majú zahŕňať 
minimálne tieto body:

7. Komisia po overení toho, či je žiadosť 
členského štátu oprávnená, do štyroch 
mesiacov prijme rozhodnutie, v ktorom 
popíše systém, ktorý má zaručiť, aby sa 
dostupná suma použila výlučne v prospech 
členského štátu, ktorý ju poskytol ako svoj 
pridelený finančný príspevok v rámci 
politiky súdržnosti v súlade s článkom 18 
ods. 2, ako aj konkrétne podmienky účasti 
členského štátu predkladajúceho žiadosť 
na nástroji s rozdelením rizika. Tieto 
konkrétne podmienky majú zahŕňať 
najmä:

(a) vysledovateľnosť a účtovnú evidenciu, 
informácie o použití finančných 
prostriedkov a systémy monitorovania a 
kontroly a

a) vysledovateľnosť, demokratickú 
kontrolu a účtovnú evidenciu, informácie o 
použití finančných prostriedkov, 
podmienky vyplácania a systémy 
monitorovania a kontroly;

(b) štruktúru poplatkov a iných nákladov 
na správu a riadenie.

b) štruktúru poplatkov a iných nákladov na 
správu a riadenie;
c) orientačný zoznam projektov 
oprávnených na financovanie a

d) maximálnu sumu príspevku Únie, 
ktorú možno prideliť nástroju s 
rozdelením rizika z dostupných 
pridelených prostriedkov členského štátu, 
a splátky pre vykonávanie v praxi.
Rozhodnutie Komisie sa uverejňuje v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia pri rozhodovaní o žiadosti 
členského štátu zabezpečí, aby len 
projekty s preukázateľnými pozitívnymi 
vplyvmi na miestne hospodárstvo a 
pracovné trhy, v prípade ktorých buď 
EIB, alebo vnútroštátny alebo 
medzinárodný verejný orgán alebo orgán 
podliehajúci súkromnému právu poverený 
výkonom verejnej služby prijal kladné 
rozhodnutie o financovaní, bol 
akceptovaný ako oprávnený na 
financovanie zo zriadeného nástroja s 
rozdelením rizika.
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8. Pred tým, ako Komisia prijme 
rozhodnutie uvedené v odseku 7, sa v 
súlade s článkom 33 ods. 2 prehodnotia 
príslušné operačné programy v rámci 
EFRR a KF.

Pridelené finančné prostriedky v nástroji s 
rozdelením rizika sú dôsledne obmedzené a 
nevytvárajú podmienené záväzky pre Úniu 
ani dotknutý členský štát.

9. Pridelené finančné prostriedky v nástroji 
s rozdelením rizika sú dôsledne obmedzené 
a nesmú presahovať 10 % orientačného 
celkového príspevku z EFRR a KF pre 
členský štát predkladajúci žiadosť na roky 
2007 – 2013 schváleného v súlade s 
článkom 28 ods. 3 písm. b). Finančné 
príspevky, ktoré sú k dispozícii na projekty 
podľa odseku 4 pododseku 2 tohto 
článku, sú obmedzené na sumy, ktoré 
zostanú po financovaní aktivít uvedených 
v odseku 4 pododseku 1. Účasť Únie na 
nástroji s rozdelením rizika nevytvára nad 
rámec celkového príspevku Únie do 
nástroja s rozdelením rizika, ktorý bol 
schválený v rozhodnutí podľa odseku 7, 
žiadne ďalšie podmienené záväzky ani pre 
Úniu, ani pre dotknutý členský štát.

Akúkoľvek sumu zostávajúcu po ukončení 
činnosti, na ktorú sa vzťahuje nástroj s 
rozdelením rizika, možno na žiadosť 
dotknutého členského štátu znova použiť v 
rámci nástroja s rozdelením rizika, ak daný 
členský štát stále spĺňa jednu z podmienok 
stanovených v článku 77 ods. 2. Ak už 
členský štát nespĺňa stanovené podmienky, 
zostávajúca suma sa považuje za pridelené
príjmy v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pridelenými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky 
súdržnosti.“

10. Akúkoľvek sumu zostávajúcu po 
ukončení činnosti, na ktorú sa vzťahuje 
nástroj s rozdelením rizika, možno na 
žiadosť dotknutého členského štátu znova 
použiť v rámci nástroja s rozdelením 
rizika, ak daný členský štát stále spĺňa 
jednu z podmienok stanovených v článku 
77 ods. 2 písm. a), b) a c). Ak už členský 
štát nespĺňa žiadnu z týchto podmienok, 
zostávajúca suma sa považuje za pripísané
príjmy v zmysle článku 18 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. Na žiadosť 
dotknutého členského štátu sa ďalšie 
viazané rozpočtové prostriedky vytvorené 
týmito pripísanými príjmami pripočítajú v 
nasledujúcom roku k prideleným 
finančným prostriedkom dotknutého 
členského štátu v rámci politiky 
súdržnosti.“

_______________
1 Pozri rozhodnutie Rady č. 2006/702/ES 
zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti, 
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Odôvodnenie

Na základe pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 13 spravodajkyne. Malo by sa zabrániť 
projektom s negatívnymi sociálno-ekonomickými vplyvmi. Mal by sa zaviesť princíp
partnerstva a demokratickej kontroly. Projekty, ktoré využívajú nástroj s rozdelením rizika a
ktoré boli doteraz súčasťou programov v rámci politiky súdržnosti, by nemali byť z týchto 
programov vyňaté. Projekty vyplývajúce z preprogramovania operačných programov by mali 
byť oprávnené, pokiaľ ide o investície do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej 
účinnosti a sociálneho bývania.


