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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa 
nástrojov s rozdelením rizika určených členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia 
závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou
(COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0655),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0350/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 
20111,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre kontrolu 
rozpočtu a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 
a 2009/459/ES bola takáto finančná pomoc 
poskytnutá Maďarsku a Rumunsku. 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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 
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.

(9) Dňa 2. februára 2012 podpísalo 17 
členských krajín eurozóny zmluvu 
podpísali zmluvu, ktorou sa zriaďuje 
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. EMS by sa teda mal v tomto 
nariadení brať do úvahy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 naliehavo požadovali 
posilnenie podporovania infraštruktúry 
Európskou investičnou bankou 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 rozpočet EÚ mohol 
pákovým efektom pôsobiť na schopnosť 
skupiny EIB poskytovať financovanie. 
Cieľom tohto nariadenia je zaoberať sa 
uvedenou výzvou v kontexte témy 
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krízového riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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 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 potrebné, aby členské štáty, 
ktoré sa ocitli v závažných ťažkostiach v 
súvislosti s finančnou stabilitou a ktorým 
bola poskytnutá finančná pomoc v rámci 
jedného z mechanizmov finančnej pomoci 
uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 1083/2006 v znení zmien 
a doplnení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1311/2011 
z 13. decembra 2011 , ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 
č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité 
ustanovenia týkajúce sa finančného 
hospodárenia v prípade určitých 
členských štátov, ktoré majú závažné 
ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú 
takýmito ťažkosťami ohrozené1, 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.
___________
1 Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 5.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vzhľadom na dlhodobú skúsenosť 
EIB ako hlavného finančníka projektov v 
oblasti infraštruktúry a jej odhodlanie 
podporiť hospodársku obnovu by mala mať 
Komisia možnosť vytvoriť v spolupráci s 
EIB nástroje s rozdelením rizika. 
Špecifické podmienky spolupráce by mala 
stanoviť dohoda medzi Komisiou a EIB.

(14) Vzhľadom na dlhodobú skúsenosť 
EIB ako hlavného finančníka projektov v 
oblasti infraštruktúry a jej odhodlanie 
podporiť hospodársku obnovu by mala mať 
Komisia možnosť vytvoriť 
prostredníctvom uzatvorenia účelovej 
dohody o spolupráci s EIB nástroje s 
rozdelením rizika. V záujme zabezpečenia 
právnej istoty je potrebné v nariadení 
špecifikovať hlavné a typické podmienky 
takejto dohody o spolupráci, avšak v 
dôsledku osobitnej povahy nástroja s 
rozdelením rizika spojenej s krízovým 
riadením, ktorá sa ustanovuje v tomto 
nariadení, by konkrétne a špecifické 
podmienky každej spolupráce mala 
stanoviť konkrétna dohoda o spolupráci 
uzatvorená medzi Komisiou a EIB v 
súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev (ďalej len 
„nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) V záujme právnej zrozumiteľnosti a 
právnej istoty by sa vymedzenie pojmu 
nástroja s rozdelením rizika malo začleniť 
do nového článku 36a tohto nariadenia. V 
tejto súvislosti by sa nástroj s rozdelením 
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rizika mal používať na pôžičky a záruky, 
ako aj iné finančné nástroje, s cieľom 
financovať operácie spolufinancované z 
EFRR alebo KF 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. Na tento účel je takisto 
potrebné ustanoviť výnimku z článku 54 
ods. 5 nariadenia (ES) č. 1083/2006. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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 
prideliť ich na nástroj s rozdelením rizika. 
Je teda potrebné, aby takáto žiadosť 
členského štátu bola doručená Komisii 
najneskôr do 31. augusta 2013, aby 
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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 8

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 
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. Nakoniec, vybrané 
aktivity by takisto mohli byť aktivitami, 
ktoré prispievajú k splneniu 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.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16d) Členský štát predkladajúci žiadosť 
by vo svojej žiadosti mal naďalej uvádzať 
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 ktorú je možné vyčleniť na 
ciele nástroja s rozdelením rizika výlučne 
zo záväzkov rozpočtu EÚ – ktoré sa majú 
podľa článku 75 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
1083/2006 realizovať v rokoch 2012 a 
2013 – a ktorá by nemala 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) nariadenia (ES) č. 
1083/2006. Nakoniec je potrebné 
zabezpečiť, aby finančné prostriedky Únie 
v nástroji s rozdelením rizika vrátane 
poplatkov za správu a ďalších 
oprávnených nákladov boli jednoznačne 
obmedzené uvedenou maximálnou sumou 
príspevku Únie do nástroja s rozdelením 
rizika a nevytvárali žiadne ďalšie záväzky 
pre všeobecný rozpočet Európskej únie. 
Každé prípadné zvyškové riziko v 
súvislosti s finančnými operáciami v 
rámci zriadeného nástroja s rozdelením 
rizika by preto mala znášať buď 
Európska investičná banka, alebo 
vnútroštátny alebo medzinárodný verejný 
orgán alebo orgán podliehajúci 
súkromnému právu poverený výkonom 
verejnej služby, s ktorým bol tento nástroj 
s rozdelením rizika prostredníctvom 
dohody o spolupráci zriadený. Malo by sa 
umožniť, aby dotknutý členský štát na 
vlastnú žiadosť znova použil nevyužité 
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sumy pridelené na nástroj s rozdelením 
rizika v rámci toho istého nástroja s 
rozdelením rizika, ak daný členský štát 
stále spĺňa podmienky oprávnenosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

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, 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, bol oprávnený na 
financovanie zo zriadeného nástroja s 
rozdelením rizika. Rozhodnutie Komisie 
by sa v záujme transparentnosti a právnej 
istoty malo uverejniť v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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 dôsledkom 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 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 1083/2006
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Rozpočet Európskej únie pridelený 
fondom sa plní prostredníctvom 
spoločného riadenia členských štátov a 
Komisie v súlade s článkom 53 ods. 1 
písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, s 
výnimkou nástrojov s rozdelením rizika 
uvedených v článku 36 ods. 2a a 
technickej pomoci uvedenej v článku 45 
tohto nariadenia.

1. Rozpočet Európskej únie pridelený 
fondom sa plní prostredníctvom 
spoločného riadenia členských štátov a 
Komisie v súlade s článkom 53 ods. 1 
písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových 
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskych spoločenstiev, s 
výnimkou nástrojov s rozdelením rizika 
uvedených v článku 36a a technickej 
pomoci uvedenej v článku 45 tohto 
nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

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 garantuje 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 
rámci nástroja s rozdelením rizika.

3. Dohoda o spolupráci uvedená v odseku 
2 obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
najmä: 
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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 
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 
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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, 
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.

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 
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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 
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 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 
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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 
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.“
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_______________
1 Pozri rozhodnutie Rady č. 2006/702/ES 
zo 6. októbra 2006 o strategických 
usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti, 
Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s.11.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext a obsah návrhu Komisie 
Po dvoch predchádzajúcich návrhoch na zmenu a doplnenie nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006, ktoré boli predložené v rámci reakcie na súčasnú hospodársku a finančnú krízu, 
Komisia navrhuje tretiu zmenu a doplnenie obsahujúcu ustanovenia, ktoré by umožnili 
vytvorenie nástroja s rozdelením rizika.

Hlavy štátov a predsedovia vlád krajín eurozóny požiadali 21. júla 2011 Komisiu a EIB, aby 
zlepšili spolupôsobenie medzi úverovými programami a finančnými prostriedkami Únie 
v tých členských štátoch, ktoré využívajú pomoc Únie alebo Medzinárodného menového 
fondu v čase nadobudnutia účinnosti uvedenej zmeny a doplnenia. Medzi členské štáty, ktoré 
v súčasnosti túto pomoc využívajú, patrí Írsko, Grécko, Portugalsko a Rumunsko.

Toto opatrenie je zamerané na riešenie vážnych prekážok, ktorým čelia niektoré členské štáty, 
osobitne Grécko, pri získavaní finančných prostriedkov súkromného sektora potrebných na 
realizáciu projektov v oblasti infraštruktúry a produktívnych investícií, ktoré môžu byť iba 
čiastočne financované z verejných prostriedkov.
Týka sa to najmä infraštruktúrnych projektov vytvárajúcich čisté príjmy (napr. diaľnice, na 
ktorých sa vyberá mýto, alebo iná infraštruktúra, ktorá je pre užívateľov spoplatňovaná), 
ktorých náklady nemožno financovať z grantov prostredníctvom politiky súdržnosti. Patria 
sem aj produktívne investície, v prípade ktorých je maximálny prípustný príspevok 
z verejných prostriedkov obmedzený na základe pravidiel štátnej pomoci. Návrh Komisie sa 
týka iba projektov generujúcich príjmy, keďže náklady na investície pokryté z príjmov nie sú 
oprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov EÚ.
V členských štátoch najviac postihnutých finančnou a hospodárskou krízou – a najmä
v Grécku – je ohrozená realizácia mnohých strategických projektov vybraných na 
spolufinancovanie prostredníctvom programov v rámci politiky súdržnosti, keďže investori zo 
súkromného sektora a banky buď nemajú k dispozícii likviditu, ktorú by požičiavali na 
projekty a predkladateľom projektov, alebo už nie sú ochotní znášať riziko investovania 
v súčasnej situácii.

Navrhované opatrenie je výnimkou z ustanovení zvyčajného rámca, v ktorom sa uplatňuje 
politika súdržnosti, a je odôvodnené iba mimoriadnymi okolnosťami vyplývajúcimi z krízy. 
Jeho cieľom je pokryť časť rizika spojeného s požičiavaním bankám alebo predkladateľom 
projektov v členských štátoch, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich 
finančnou stabilitou, s cieľom zachovať účasť súkromných investorov a prekonať vážne 
prekážky pri realizácii programov v rámci politiky súdržnosti.

Podľa tohto návrhu by sa v záujme uplatňovania nástroja s rozdelením rizika umožnil prevod 
časti pridelených finančných prostriedkov poskytnutých týmto členským štátom späť Komisii. 
Cieľom by bolo poskytnúť kapitálové príspevky na pokrytie očakávaných a neočakávaných 
strát z úverov a záruk, ktoré sa majú rozšíriť v rámci partnerstva s rozdelením rizika s 
Európskou investičnou bankou a/alebo inými finančnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti 
verejnej politiky, ktoré chcú pokračovať v požičiavaní sponzorom projektov a bankám, s 
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cieľom zabezpečiť spolufinancovanie zo súkromných zdrojov pre projekty realizované s 
využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Celková výška 
finančných prostriedkov pridelených v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2007 – 2013 by 
sa teda nemenila. Navrhované opatrenia by boli dočasné a skončili by sa vtedy, keď dotknutý 
členský štát opustí mechanizmus finančnej pomoci. Nástroj s rozdelením rizika uplatní 
Komisia v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s článkom 54 ods. 2 
nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa návrh víta a poznamenáva, že jeho cieľom je zabezpečiť pokračovanie 
realizácie programov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
a Kohézneho fondu (KF) v kontexte oživenia hospodárstva členských štátov prijímajúcich 
finančnú pomoc.
Spravodajkyňa sa domnieva, že niektoré prvky tohto návrhu by sa mali objasniť, a predkladá 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zamerané na objasnenie znenia pridaním vymedzenia 
pojmu nástroja s rozdelením rizika (v súlade s posledným kompromisným návrhom týkajúcim 
sa znenia nariadenia o rozpočtových pravidlách) spolu s podrobným opisom postupu, ktorý sa 
má použiť s cieľom zaviesť a uplatňovať nástroj s rozdelením rizika na základe právneho 
modelu existujúcich nástrojov s rozdelením rizika v rámci politík Únie. Spravodajkyňa ďalej 
navrhuje, aby sa hľadiska lepšieho právneho znenia do návrhu začlenil nový článok 36a a aby 
sa tento článok rozčlenil do odsekov a pododsekov.
Spravodajkyňa predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vymedzujú rozpočtový 
strop pre nástroj s rozdelením rizika, a opakuje, že pre rozpočet Únie alebo dotknutý členský 
štát neexistujú podmienené záväzky nad rámec pridelených finančných prostriedkov určených 
na nástroj s rozdelením rizika.
S cieľom zabezpečiť, aby sa do mechanizmu zahrnuli iba ekonomicky životaschopné projekty 
generujúce príjmy, spravodajkyňa uvádza, že na financovanie v rámci nástroja s rozdelením 
rizika sú oprávnené iba projekty, pre ktoré EIB alebo podobné inštitúcie prijali kladné 
rozhodnutie o financovaní. Podobne v záujme zdôraznenia toho, že rozpočet Únie nepokrýva 
všetky riziká, ale ich zdieľa s EIB alebo podobnými inštitúciami, by presné rozdelenie rizika 
(pákový pomer) malo v priemere predstavovať aspoň 1,5-násobok sumy príspevku Únie do 
nástroja s rozdelením rizika.
Pokiaľ ide o rozsah projektov oprávnených na využitie nástroja s rozdelením rizika, 
spravodajkyňa predkladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré by mali poskytnúť 
preferenčný prístup k projektom generujúcim príjmy a projektom štátnej pomoci už 
zahrnutým v operačných programoch dotknutých členských štátov, čo by však nevylúčilo 
ostatné projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov národného strategického referenčného 
rámca členského štátu žiadajúceho o pomoc a strategických usmernení Spoločenstva o 
súdržnosti a ktoré môžu prispieť k hospodárskemu oživeniu dotknutých členských štátov.


