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Pozmeňujúci návrh 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Návrh nariadenia
Nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o Európskom fonde pre strategické 
investície a 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013
a (EÚ) č. 1316/2013

o Európskom pláne pre strategické 
investície a 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013
a (EÚ) č. 1316/2013

Or. es

Odôvodnenie

Označenie „fond“ nie je úplne vhodné a bolo by vhodnejšie použiť označenie „plán“.
V prípade prijatia tohto pozmeňovacieho návrhu by sa mal upraviť legislatívny text, aby 
zohľadňoval toto nové označenie.

Pozmeňujúci návrh 20
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia v dôsledku asymetrií regulácie, 
ktoré doteraz pretrvávajú na vnútornom 
trhu, neistoty na trhoch v súvislosti
s hospodárskou budúcnosťou, úspornými 
politikami a prísnymi fiškálnymi 
obmedzeniami, ktoré členským štátom 
uložila trojka. V dôsledku tohto nedostatku 
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dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

investícií sa spomaľuje spotreba a oživenie 
hospodárstva a negatívne je ovplyvnené 
vytváranie pracovných miest, dlhodobé 
vyhliadky rastu a konkurencieschopnosť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 21
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 
dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty a územné 
subjekty. V dôsledku tohto nedostatku 
investícií sa spomaľuje oživenie 
hospodárstva a negatívne je ovplyvnené 
vytváranie pracovných miest, dlhodobé 
vyhliadky rastu a konkurencieschopnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
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približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 
dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 
dlhodobé vyhliadky rastu, zachovanie 
sociálnych modelov
a konkurencieschopnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 
dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

(1) Hospodárska a finančná kríza a chyby
v správe hospodárskych záležitostí
spôsobili, že došlo k zníženiu úrovne 
investícií v rámci Európskej únie. 
Investície klesla zhruba o 15%, od svojho 
vrcholu v roku 2007. Nedostatkom 
cielených kvalitných investícií trpí Únia 
hlavne v dôsledku neistoty na trhoch
v súvislosti s hospodárskou budúcnosťou
a fiškálnymi obmedzeniami platiacimi pre 
členské štáty. V dôsledku tohto nedostatku 
investícií sa spomaľuje oživenie 
hospodárstva a negatívne je ovplyvnené 
vytváranie pracovných miest, dlhodobé 
vyhliadky rastu a konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Paloma López Bermejo
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest,
dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku úsporných 
politík vrátane zníženia miezd a verejných 
výdavkov, ktoré viedli k poklesu 
agregátneho dopytu a zvýšeniu neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou, fiškálnych obmedzení
uložených členským štátom na základe 
pravidiel Paktu stability a rastu
a neochoty ECB rozhodne zasiahnuť na 
trhoch štátnych dlhopisov. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest
a dlhodobé vyhliadky rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. Tento 
nedostatok investícií je brzdou oživenia
hospodárstva a negatívne ovplyvňuje
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ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 
dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

vytváranie pracovných miest, dlhodobé 
vyhliadky rastu, konkurencieschopnosť
a schopnosť udržať primeranú 
záchrannú sociálnu sieť, čo v niektorých 
členských štátoch viedlo k absolútnej 
chudobe.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou a fiškálnymi obmedzeniami 
platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je 
ovplyvnené vytváranie pracovných miest, 
dlhodobé vyhliadky rastu
a konkurencieschopnosť.

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií v Únii. Od vyvrcholenia krízy
v roku 2007 poklesol objem investícií 
približne o 15 %. Nedostatkom investícií 
trpí Únia hlavne v dôsledku štrukturálnych 
problémov, neudržateľného dlhu
a neistoty na trhoch v súvislosti
s hospodárskou budúcnosťou a fiškálnymi 
obmedzeniami platiacimi pre členské štáty.
V dôsledku tohto nedostatku investícií sa 
spomaľuje oživenie hospodárstva
a negatívne je ovplyvnené vytváranie 
pracovných miest, dlhodobé vyhliadky 
rastu a konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Primerané úrovne verejných 
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investícií sú rozhodujúce pre financovanie 
verejných statkov, pre podnietenie 
súkromných investícií, ktoré sú na
kriticky nízkej úrovni, a pre vytváranie
nových kvalitných pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Európsky fond pre strategické 
investície (EFSI) bude vychádzať
z existujúcich zdrojov EÚ a nebude 
vyžadovať nové verejné finančné 
prostriedky, okrem 5 miliárd EUR od 
EIB.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) EFSI by mal venovať osobitnú 
pozornosť projektom v členských štátoch
a regiónoch, ktoré stále najviac utrpia
v dôsledku krízy, s cieľom znížiť rozdiely,
a to najmä pokiaľ ide o úrovne
nezamestnanosti a zamestnanosti. Potreba 
vytvorenia nového kvalitného 
zamestnania na primeranej úrovni sa 
musí riešiť osobitne v rámci európskej
investičnej stratégie, ku ktorej by mal 
prispieť aj EFSI.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Guillaume Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Štrukturálne reformy a fiškálna 
zodpovednosť sa už príliš dlho 
uplatňovali, aby minimalizovali potrebu 
stimulácie investícií. Koordinácia 
hospodárskych, fiškálnych, sociálnych
a rozpočtových politík môže spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie prispieť
k vytvoreniu účinného kolobehu, v rámci 
ktorého investičné projekty pomôžu 
podporiť zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
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investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty vytvoria zamestnanosť, 
zvýšia dopyt a povedú k priebežnému 
zvyšovaniu rastového potenciálu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Štrukturálne reformy a fiškálna 
zodpovednosť sú nevyhnutnými 
predpokladmi pre stimuláciu investícií na 
zdravých základoch a podporu stabilného
a udržateľného rastu. Spolu s obnovenou 
motiváciou využívať investičné 
financovanie môžu tieto predpoklady 
prispieť k vytvoreniu účinného kolobehu,
v rámci ktorého investičné projekty 
pomôžu podporiť zamestnanosť a dopyt
a povedú k priebežnému zvyšovaniu 
rastového potenciálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Investičné projekty, ktoré sa 
zameriavajú na najviac postihnuté
regióny a majú pridanú hodnotu pre 
spoločnosť, sú potrebné, aby pomohli
podporiť a vytvárať strednodobú až 
dlhodobú zamestnanosť a dopyt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty vytvoria kvalitné 
pracovné miesta a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

(2) Komplexné opatrenia sú potrebné pre 
obnovenie motivácie využívať investičné 
financovanie, v rámci ktorého investičné 
projekty pomôžu podporiť zamestnanosť, 
dopyt a sociálnu a geografickú súdržnosť
území a povedú k priebežnému zvyšovaniu 
rastového potenciálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. S cieľom stimulovať investície
je nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré 
pomôžu vytvoriť účinný kolobeh, v rámci
ktorého investičné projekty pomôžu 
podporiť dlhodobú, kvalitnú zamestnanosť 
a dopyt, čo povedie k priebežnému 
zvyšovaniu rastového potenciálu.
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potenciálu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Štrukturálne reformy a fiškálna 
zodpovednosť sú nevyhnutné ako 
predpoklad pre investície EFSI, čo môže 
pomôcť vytvoriť prostredie pre stimuláciu 
ďalších investícií, rast a vytváranie 
pracovných miest. Spolu s obnovenou 
motiváciou využívať investičné 
financovanie môžu tieto predpoklady 
prispieť k vytvoreniu účinného kolobehu,
v rámci ktorého investičné projekty 
pomôžu podporiť zamestnanosť a dopyt
a povedú k priebežnému zvyšovaniu 
rastového potenciálu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Anne Sander

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi 
pre stimuláciu investícií sú štrukturálne 
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reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu
s obnovenou motiváciou využívať 
investičné financovanie môžu tieto 
predpoklady prispieť k vytvoreniu 
účinného kolobehu, v rámci ktorého 
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú
k priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu. Na dosiahnutie tohto cieľa by 
sa EFSI mal zamerať prednostne na malé
a stredné podniky, pretože majú značný 
potenciál pre vytváranie pracovných 
miest, a sú preto kľúčovými aktérmi 
európskeho návratu k rastu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Na vnútroštátnej úrovni by sa mal 
prijať rozsiahly súbor hospodárskych
a sociálnych reforiem na vytvorenie
väčších hospodárskych a sociálnych
výhod. Tieto reformy by sa mali zamerať 
napríklad na zabezpečenie úplného
a rovnakého prístupu k vysokokvalitným 
systémom vzdelávania a odbornej 
prípravy, k dobrým zariadeniam 
starostlivosti o deti a k riadne 
financovaným systémom zdravotnej
starostlivosti, ako aj na zabezpečenie 
rovnakej účasti žien a mužov na trhu 
práce, a na rozvoj spravodlivých
a účinných systémov daňovej politiky, 
ktoré úspešne odstránia daňové podvody
a úniky alebo prax vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) S cieľom maximalizovať vplyv EFSI 
na zamestnanosť by členské štáty mali 
zaviesť doplnkové opatrenia, ako je 
odborná príprava alebo iné aktívne 
politiky trhu práce,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Aby bolo možné čeliť hospodárskej 
stagnácii, deflácii a vysokej 
nezamestnanosti v EÚ sú nevyhnutné 
sociálne investície, konkrétne investície do 
ľudí s cieľom poskytnúť im zručnosti
a podporné podmienky pre vytvorenie 
udržateľných, inkluzívnych a kvalitných
pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Guillaume Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť
výklad rozpočtových politík založený na 
dodržiavaní procyklických pravidiel, ktoré 
vedú krajiny k obetovaniu investičných
výdavkov potrebných k oživeniu 
hospodárskej činnosti a vytvoreniu 
vysokokvalitných, udržateľných
pracovných miest, a tým upúšťajú od
iniciatív stanovených v stratégii Európa 
2020, ktorými sa zaviedol prístup 
presadzujúci inteligentný, udržateľný
a inkluzívny rast. Aj Európska investičná 
banka („EIB“) posilnila svoju úlohu pri 
podnecovaní a podpore investícií v rámci 
Únie, čiastočne prostredníctvom zvýšenia
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
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čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, ktoré vytvárajú hospodársky 
rast a zamestnanosť, sú potrebné ďalšie 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných
a udržateľných investičných projektov, 
ktoré majú priamy vplyv na reálnu 
ekonomiku, rast a zamestnanosť, sú 
potrebné ďalšie opatrenia.

Or. fr



PE551.778v01-00 18/115 AM\1052802SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 45
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, ktoré podporujú súdržný
a vyvážený sociálny a hospodársky rozvoj 
členských štátov v rámci Európskej únie, 
sú potrebné ďalšie opatrenia.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 46
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 

(4) Únia urobila počas hospodárskej
a finančnej krízy chybu, keď sa príliš 
zamerala na úsporné politiky a tým
nepriaznivo ovplyvnila rast. To viedlo
k zvýšeniu úrovne nezamestnanosti
a úrovne chudoby. Aj Európska investičná 
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Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

banka („EIB“) posilnila svoju úlohu pri 
podnecovaní a podpore investícií v rámci 
Únie, čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov so silným zameraním na ich 
potenciál pre rast a vytváranie pracovných 
miest a ich prínos pre spoločnosť ako 
celok, sú preto potrebné ďalšie a 
doplnkové opatrenia. Je však dôležité vziať 
do úvahy, že „akákoľvek“ investícia bez 
zamerania alebo kritérií môže spôsobiť 
veľké škody, a že to, čo potrebuje EÚ sú 
investície zamerané na vytváranie
pridanej hodnoty pre občanov EÚ
a zníženie nerovnosti, ktoré sú udržateľné
z hospodárskeho, sociálneho
a environmentálneho hľadiska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
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k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia.

k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných investičných 
projektov so silným dôrazom na ich rast
a vytváranie kvalitných pracovných miest
a ich prínos pre spoločnosť ako celok, sú 
potrebné ďalšie opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných
investičných projektov, sú potrebné ďalšie 
opatrenia.

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy uplatňovala úsporné politiky, ktoré 
so sebou priniesli veľmi vážnu sociálnu
a spoločenskú krízu a spomalili 
strategické investície potrebné pre
inteligentný a udržateľný a inkluzívny rast.
S cieľom zabezpečiť, aby sa riešili 
investičné potreby Únie a aby sa likvidita, 
ktorá je k dispozícii na trhu, používala 
efektívnym spôsobom a bola smerovaná do 
financovania investičných projektov 
životaschopných z hľadiska vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest
s právami a z hľadiska oblasti životného 
prostredia a trvalej udržateľnosti, sú 
naliehavo potrebné ďalšie opatrenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej 
krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Aj Európska investičná banka („EIB“) 
posilnila svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania životaschopných
investičných projektov, sú potrebné ďalšie 
opatrenia.

(4) Únia sa počas hospodárskej a finančnej 
krízy, ktorá v mnohých členských štátoch 
EÚ pretrváva dodnes, usilovala o podporu 
rastu, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorej ciele, pokiaľ ide o boj proti 
nezamestnanosti a chudobe, neboli 
dodnes dosiahnuté. Aj Európska 
investičná banka („EIB“) sa snažila 
posilniť svoju úlohu pri podnecovaní
a podpore investícií v rámci Únie, 
čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
kapitálu v januári 2013, nevyčlenila však
dostatok prostriedkov pre mikropodniky
a malé a stredné podniky. Ďalšie 
opatrenia sú potrebné s cieľom 
zabezpečiť, aby sa riešili investičné 
potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je
k dispozícii na trhu, používala efektívnym 
spôsobom a bola smerovaná do 
financovania investičných projektov 
životaschopných z hospodárskeho
a environmentálneho hľadiska, a to
s dôrazom na začínajúce podniky
s inovatívnymi projektmi a mikropodniky.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Menšie projekty negenerujú len
finančné výnosy, ale podporujú aj 
sociálne účinky presahovania, čím sa
vytvárajú podmienky pre trvalo 
udržateľný a inkluzívny rast šetrný
k životnému prostrediu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Vtedy čerstvo zvolený predseda 
Európskej komisie predložil 15. júla 2014 
Európskemu parlamentu súbor 
politických usmernení pre Európsku 
komisiu. Tieto politické usmernenia 
obsahovali výzvu na mobilizáciu „až 300 
miliárd EUR v podobe dodatočných 
verejných a súkromných investícií do 
reálnej ekonomiky počas nasledujúcich 
troch rokov“ na stimuláciu investícií
s cieľom vytvoriť pracovné miesta.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Guillaume Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Vtedy čerstvo zvolený predseda 
Európskej komisie predložil 15. júla 2014 
Európskemu parlamentu súbor politických 
usmernení pre Európsku komisiu. Tieto 
politické usmernenia obsahovali výzvu na 
mobilizáciu „až 300 miliárd EUR v podobe 
dodatočných verejných a súkromných 
investícií do reálnej ekonomiky počas 
nasledujúcich troch rokov“ na stimuláciu 
investícií s cieľom vytvoriť pracovné 
miesta.

(5) Vtedy čerstvo zvolený predseda 
Európskej komisie predložil 15. júla 2014 
Európskemu parlamentu súbor politických 
usmernení pre súčasné volebné obdobie. 
Tieto politické usmernenia obsahovali 
výzvu na mobilizáciu „až 300 miliárd EUR
v podobe dodatočných verejných
a súkromných investícií do reálnej 
ekonomiky počas nasledujúcich troch 
rokov“ na stimuláciu investícií s cieľom 
vytvoriť pracovné miesta.



AM\1052802SK.doc 23/115 PE551.778v01-00

SK

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia 26. novembra 2014 predložila 
oznámenie s názvom „Investičný plán pre 
Európu“1, v ktorom sa počíta so 
zriadením Európskeho fondu pre 
strategické investície („EFSI“), 
transparentnou databázou investičných 
projektov na európskej úrovni, vytvorením 
centra investičného poradenstva 
(Európske centrum investičného 
poradenstva – „EIAH“) a ambicióznym 
programom, ktorého cieľom by bolo 
odstrániť prekážky brániace investíciám
a dobudovať jednotný trh.

vypúšťa sa

__________________
1 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru, Výboru regiónov
a Európskej investičnej banke nazvané 
„Investičný plán pre Európu“. 
COM(2014) 903 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia 26. novembra 2014 predložila 
oznámenie s názvom „Investičný plán pre 
Európu“1, v ktorom sa počíta so zriadením 
Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“), transparentnou 
databázou investičných projektov na 
európskej úrovni, vytvorením centra 
investičného poradenstva (Európske 
centrum investičného poradenstva –
„EIAH“) a ambicióznym programom, 
ktorého cieľom by bolo odstrániť 
prekážky brániace investíciám
a dobudovať jednotný trh.

(6) Komisia 26. novembra 2014 predložila 
oznámenie s názvom „Investičný plán pre 
Európu“1, v ktorom sa počíta so zriadením 
Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“) a vytvorením centra 
investičného poradenstva (Európske 
centrum investičného poradenstva –
„EIAH“).

__________________ __________________
1 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru, Výboru regiónov a Európskej 
investičnej banke nazvané „Investičný plán 
pre Európu“. COM(2014) 903 final.

1 Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru, Výboru regiónov a Európskej 
investičnej banke nazvané „Investičný plán 
pre Európu“. COM(2014) 903 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska rada 18. decembra 2014 
konštatovala, že „posilnenie investícií
a riešenie zlyhania trhu v Európe je 
kľúčovou politickou výzvou“ a že „nový 
dôraz na investície v spojení so záväzkom 
členských štátov, že zintenzívnia 
štrukturálne reformy a uskutočnia 
fiškálnu konsolidáciu priaznivú pre rast, 
bude základom rastu a zamestnanosti
v Európe“ a „vyzýva na zriadenie 

vypúšťa sa
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Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI) v skupine EIB s cieľom 
mobilizovať v rokoch 2015 až 2017 nové 
investície vo výške 315 miliárd EUR“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Európska rada 18. decembra 2014 
konštatovala, že „posilnenie investícií
a riešenie zlyhania trhu v Európe je 
kľúčovou politickou výzvou“ a že „nový 
dôraz na investície v spojení so záväzkom 
členských štátov, že zintenzívnia 
štrukturálne reformy a uskutočnia 
fiškálnu konsolidáciu priaznivú pre rast, 
bude základom rastu a zamestnanosti
v Európe“ a „vyzýva na zriadenie 
Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI) v skupine EIB s cieľom 
mobilizovať v rokoch 2015 až 2017 nové 
investície vo výške 315 miliárd EUR“.

(7) Európska rada 18. decembra 2014 
vyzvala „ na zriadenie Európskeho fondu 
pre strategické investície (EFSI) v skupine 
EIB s cieľom mobilizovať v rokoch 2015 
až 2017 nové investície vo výške 315 
miliárd EUR“.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 57
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má 

vypúšťa sa
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tri piliere: mobilizácia financií pre 
investície, dosiahnutie toho, aby investície 
skončili v reálnej ekonomike a zlepšenie 
investičného prostredia v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike a zlepšenie
investičného prostredia v Únii.

(8) Ak by bol ESFI správne zacielený
a demokraticky riadený, mohol by sa stať 
súčasťou komplexného prístupu 
zameraného na odstránenie neistoty, ktorá 
sprevádza verejné a súkromné investície.
Táto stratégia a EFSI sa budú musieť 
rozšíriť nad rámec svojich troch
súčasných pilierov: mobilizácie financií 
pre investície, dosiahnutia toho, aby 
investície skončili v reálnej ekonomike
a zlepšenia investičného prostredia v Únii 
tak, aby upravovali aspoň:

- štruktúru riadenia dodržiavajúcu
základné demokratické zásady,

- systém bŕzd a protiváh, ktorý zabezpečí, 
že investície vyvolané EFSI nespôsobia
škodu na hodnotách Únie ani nebudú 
mať nežiaduce negatívne vplyvy,

- zapojenie zainteresovaných strán
a právo vetovať investície, ktoré nie sú
v súlade s cieľmi 2020 a kritériami podľa 
článku 5,

- súbor kritérií na zabezpečenie toho, aby 
sa nepodporovali „akékoľvek“ investície, 
ale len investície na dosiahnutie cieľov 
stratégie EÚ 2020, potláčanie 
nezamestnanosti a chudoby a znižovanie
ekologickej stopy.
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Pozmeňujúci návrh 59
Milan Zver

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike a zlepšenie 
investičného prostredia v Únii.

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike a zlepšenie 
investičného prostredia v Únii. EFSI 
ťažko dosiahne svoj účel bez zlepšenia
investičného prostredia. V tejto súvislosti 
je potrebný skutočný záväzok ďalšej 
konsolidácie vnútorného trhu EÚ
s dôrazom na elektronický jednotný trh.

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike a zlepšenie 
investičného prostredia v Únii.

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike s vytvorením 
vysokokvalitných pracovných miest
s právami a v súlade s normami MOP
(Medzinárodná organizácia práce),
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a zlepšenie investičného prostredia v Únii,
a to najmä v oblastiach najviac 
postihnutých krízou a následne 
rozpočtovými škrtmi založenými na 
úsporných plánoch, s cieľom znížiť 
hospodárske rozdiely, ktoré by mohli 
zapríčiniť novú hospodársku a sociálnu 
krízu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike a zlepšenie 
investičného prostredia v Únii.

(8) EFSI je súčasťou komplexného 
prístupu zameraného na odstránenie 
neistoty, ktorá sprevádza verejné
a súkromné investície. Táto stratégia má tri 
piliere: mobilizácia financií pre investície, 
dosiahnutie toho, aby investície skončili
v reálnej ekonomike a zlepšenie 
investičného prostredia v Únii. Fond by sa 
mal uviesť do prevádzky čo najskôr, aby 
investície mohli byť aktivované v roku 
2015.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo 
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, posilní sa jednotný 

vypúšťa sa
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trh a zlepší sa predvídateľnosť 
regulačných predpisov. Práca EFSI –
a investície v celej Európe vo všeobecnosti 
– by mali z tejto sprievodnej snahy 
profitovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo 
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, posilní sa jednotný 
trh a zlepší sa predvídateľnosť regulačných 
predpisov. Práca EFSI – a investície v celej 
Európe vo všeobecnosti – by mali z tejto 
sprievodnej snahy profitovať.

(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo 
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, zníži sa byrokracia,
posilní sa jednotný trh a zlepší sa 
predvídateľnosť regulačných predpisov. 
Práca EFSI – a investície v celej Európe vo 
všeobecnosti – by mali z tejto sprievodnej 
snahy profitovať.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, posilní sa jednotný 
trh a zlepší sa predvídateľnosť
regulačných predpisov. Práca EFSI –
a investície v celej Európe vo všeobecnosti 
– by mali z tejto sprievodnej snahy 
profitovať.

(9) Investičné prostredie v Únii sa musí
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, posilní sa jednotný 
trh a zlepší sa istota vyplývajúca
z regulačných predpisov. Práca EFSI –
a investície v celej Európe vo všeobecnosti 
– by mali z tejto sprievodnej snahy 
profitovať.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 65
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo 
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, posilní sa jednotný 
trh a zlepší sa predvídateľnosť regulačných 
predpisov. Práca EFSI – a investície v celej 
Európe vo všeobecnosti – by mali z tejto 
sprievodnej snahy profitovať.

(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo 
zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky 
brániace investíciám, posilní sa jednotný 
trh, zachová sa dostatočná pružnosť 
pracovných trhov, zabezpečí sa súlad 
nákladov práce vrátane miezd
s produktivitou, podporia sa systémy 
sociálnej ochrany, ktoré robia prácu 
atraktívnou, reštrukturalizujú
a kapitalizujú sa banky, zlepší sa 
účinnosť verejnej správy a daňových 
systémov a zlepší sa predvídateľnosť 
regulačných predpisov. Práca EFSI –
a investície v celej Európe vo všeobecnosti 
– by mali z tejto sprievodnej snahy 
profitovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii, a to najmä v eurozóne,
a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu, ktorý by bol obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
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Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov a podporovaniu zamestnanosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 67
Ivo Vajgl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej, politickej a územnej súdržnosti 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jutta Steinruck
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000
zamestnancami. Hlavným zámerom 
všetkých opatrení musí byť tlak na 
investície do integrovaných sociálnych 
politík v súlade s balíkom o sociálnych 
investíciách na rok 2013. Ak sa preklenú 
súčasné investičné ťažkosti Európy, malo 
by sa prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu, ktoré je jednoduchšie, 
prístupnejšie a funkčnejšie. Zámerom je, 
aby bol zlepšený prístup k financovaniu 
obzvlášť prínosný pre malé a stredné 
podniky. Zároveň je vhodné poskytnúť 
výhodu takéhoto zlepšeného prístupu
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strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu prínosný
prednostne pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky, ktoré 
vytvárajú viac ako 80 % pracovných miest
v Európskej únii. Zároveň je vhodné 
poskytnúť výhodu takéhoto zlepšeného 
prístupu k financovaniu aj spoločnostiam 
so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré 
sú spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 

(10) Účelom EFSI by malo byť oživenie 
hospodárskeho rastu a vytváranie 
vysokokvalitných pracovných miest v Únii 
prostredníctvom podpory investícií
a pomoci pri riešení ťažkostí
s financovaním a realizáciou 
produktívnych investícií v Únii
a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
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sociálnej a územnej súdržnosti Únie. spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu s cieľom vytvárať rast, 
kvalitné pracovné miesta a sociálnu 
inklúziu. Zámerom je, aby bol zlepšený 
prístup k financovaniu obzvlášť prínosný 
pre malé a stredné podniky vrátane 
sociálneho hospodárstva a sociálnych 
podnikov. Zároveň je vhodné poskytnúť 
výhodu takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu s celkovým cieľom 
vytvárať udržateľný rast, kvalitné 
pracovné miesta a sociálnu inklúziu. 
Zámerom je, aby bol zlepšený prístup
k financovaniu obzvlášť prínosný pre malé
a stredné podniky, mikropodniky
a sociálne a solidárne hospodárstvo. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou do 1 500 
zamestnancov. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii, zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu a podporiť vytváranie 
pracovných miest. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
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spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. es

Odôvodnenie

Vytváranie pracovných miest by malo byť prvoradým cieľom EFSI, a preto by sa malo 
výslovne uviesť.

Pozmeňujúci návrh 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000 
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním 
životaschopných projektov s cieľom 
vytvárať vysokokvalitné pracovné miesta
s právami a podporovať podniky
v oblastiach najviac postihnutých krízou,
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. Ak sa 
preklenú súčasné investičné ťažkosti 
Európy, malo by sa prispieť k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zámerom je, aby bol
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu
k financovaniu aj spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 3 000
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

(10) Účelom EFSI musí byť pomáhať pri 
riešení ťažkostí s financovaním
a realizáciou produktívnych investícií
v Únii a zabezpečiť zlepšený prístup
k financovaniu. Zlepšený prístup
k financovaniu musí byť obzvlášť prínosný 
pre malé a stredné podniky, mikropodniky, 
ako aj spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ktoré sú spoločnosťami
s maximálne 3 000 zamestnancami. Ak sa 
preklenú súčasné investičné ťažkosti 
Európy, musí to prispieť k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 78
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k zamestnanosti, posilnenej
konkurencieschopnosti európskych 
podnikov a dosahovaniu politických cieľov 
Únie.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 79
Guillaume Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície so silným potenciálom 
vytvárania udržateľných vysokokvalitných 
pracovných miest, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
spoločenskou a ekonomickou hodnotou, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu 
politických cieľov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie
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s osobitným dôrazom na zamestnanosť, 
inovácie, vzdelávanie, sociálnu inklúziu
a ciele stratégie Európa 2020 v oblasti 
klímy a energetiky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu dlhodobých politických 
cieľov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a spoločenskou hodnotou a 
s potenciálom vytvárania pracovných 
miest, ktoré prispievajú k dosahovaniu 
politických cieľov Únie, najmä pokiaľ ide
o ciele stratégie Európa 2020 v oblasti 
zamestnanosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a spoločenskou hodnotou, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu 
politických cieľov Únie a zabraňujú 
ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi
hospodárstvami členských štátov. Na tento 
účel by mal EFSI podporovať používanie 
technológií a zdrojov energie, ktoré majú 
členské štáty k dispozícii.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 85
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou a vysokou 
pridanou hodnotou v oblasti vytvárania 
pracovných miest, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a spoločenskou hodnotou a 
s potenciálom vytvárania pracovných 
miest, ktoré prispievajú k dosahovaniu 
politických cieľov Únie, a to najmä pokiaľ 
ide o ciele stratégie Európa 2020 v oblasti 
zamestnanosti, vzdelávania a znižovania 
chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície zamerané na regióny s vysokou
nezamestnanosťou a chudobou a 
s vysokou pridanou ekonomickou
a spoločenskou hodnotou, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov Únie, a to najmä pokiaľ ide o ciele 
stratégie Európa 2020 v oblasti 
zamestnanosti, vzdelávania a znižovania
chudoby. Žiadny projekt, ktorý poškodzuje
ciele stratégie Európa 2020 alebo 
negatívne vplýva na vytváranie 
pracovných miest alebo na životné 
prostredie, nemôže byť financovaný
z fondu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie. 
Využívanie EFSI na oživenie investícií do 
vzdelávania a sociálnej infraštruktúry 
môže pomôcť zlepšiť súdržnosť v Európe, 
ktorá sa výrazne zhoršila.

Or. es

Odôvodnenie

Jedným z cieľov EFSI (článok 5 ods. 2) je podpora investícií do vzdelávania a sociálnej 
infraštruktúry. To ponúka dobrú príležitosť na posilnenie súdržnosti v Európe.

Pozmeňujúci návrh 89
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a spoločenskou hodnotou,
a to najmä z hľadiska vytvárania nových 
verejných služieb, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 90
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú
k dosahovaniu politických cieľov Únie.

(11) EFSI musí podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a spoločenskou hodnotou, 
ktoré prispievajú k dosahovaniu 
politických cieľov Únie tým, že zaručujú 
vytváranie vysokokvalitných pracovných
miest a primerané úrovne sociálnej 
ochrany, ktoré sa dosahujú podporou 
malých a stredných podnikov,
mikropodnikov a mladých začínajúcich 
podnikov, ktoré predstavujú inovatívne 
projekty, ktoré nemožno vždy financovať 
prostredníctvom existujúcich dostupných 
fondov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 91
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) EFSI by mal zohľadňovať územné 
rozmery strategických investícií tým, že sa 
jeho činnosť zameria na vyrovnanie 
úrovne investícií v mestských a vidieckych 
oblastiach; s cieľom zabezpečiť lepšiu 
územnú súdržnosť by EFSI mal 
podporovať investície, ktoré majú 
potenciál to dosiahnuť, a to najmä
v prímestských oblastiach, a zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri koordinácii
a posilňovaní spojenia medzi mestskými
a vidieckymi oblasťami;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) EFSI by mal uprednostňovať 
investície v hospodársky zaostalejších 
regiónoch, ktoré trpia vysokou mierou 
nezamestnanosti, a malé a stredné 
podniky v týchto regiónoch vzhľadom na 
ich obmedzený prístup k financovaniu,
a to s cieľom znížiť rozdiely a zabezpečiť, 
aby tieto snahy mali najväčší vplyv tam, 
kde sú najviac potrebné.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 93
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysoko kvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii čelia vážnym 
problémom s likviditou a nedokážu
prilákať trhové financovanie a pôžičky z 
úverových inštitúcií, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysokokvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

Or. it



PE551.778v01-00 46/115 AM\1052802SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 94
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysoko kvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysokokvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI. Je dôležité, aby EFSI 
zohľadnil špecifické podmienky 
investovania v krajinách s menej 
rozvinutými finančnými trhmi.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 95
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 

(12) Mnohé mikropodniky, malé a stredné 
podniky i spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
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že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysoko kvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysokokvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal 
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysoko kvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

(12) Mnohé malé a stredné podniky v celej 
Únii potrebujú pomoc, aby dokázali 
prilákať trhové financovanie, a to najmä 
pokiaľ ide o investície, s ktorými sa spája 
väčší stupeň rizika. EFSI by týmto 
podnikom mal pomôcť prekonať 
nedostatok kapitálu tak, že EIB
a Európskemu investičnému fondu („EIF“) 
umožní poskytovať priame a nepriame 
kapitálové injekcie, záruky za 
vysokokvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Mnohé malé a stredné podniky i 
spoločnosti so strednou trhovou 

(12) Mnohé malé a stredné podniky, 
mikropodniky i spoločnosti so strednou 
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kapitalizáciou v celej Únii potrebujú 
pomoc, aby dokázali prilákať trhové 
financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI by týmto podnikom mal
pomôcť prekonať nedostatok kapitálu tak, 
že EIB a Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“) umožní poskytovať priame
a nepriame kapitálové injekcie, záruky za 
vysoko kvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

trhovou kapitalizáciou v celej Únii 
potrebujú pomoc, aby dokázali prilákať 
trhové financovanie, a to najmä pokiaľ ide
o investície, s ktorými sa spája väčší stupeň 
rizika. EFSI musí týmto podnikom pomôcť 
prekonať nedostatok kapitálu tak, že EIB
a Európskemu investičnému fondu („EIF“) 
umožní poskytovať priame a nepriame 
kapitálové injekcie, záruky za 
vysokokvalitnú sekuritizáciu úverov a iné 
produkty, ktoré sa budú poskytovať na 
plnenie cieľov EFSI.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 98
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Činnosť EFSI v oblasti 
poskytovania financií malým a stredným 
podnikom a malým spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mala 
byť smerovaná cez Európsky investičný 
fond („EIF“), aby pri týchto činnostiach 
mohla profitovať z jeho skúseností.

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čoskoro začali mať pozitívny 
vplyv na podniky a hospodárstvo. Činnosť 
EFSI v oblasti poskytovania financií 
malým a stredným podnikom a malým 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou musí smerovať cez 
Európsky investičný fond („EIF“), aby pri 
týchto činnostiach mohla profitovať z jeho 
skúseností.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 99
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Činnosť EFSI v oblasti 
poskytovania financií malým a stredným 
podnikom a malým spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mala 
byť smerovaná cez Európsky investičný 
fond („EIF“), aby pri týchto činnostiach 
mohla profitovať z jeho skúseností.

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Predstavenstvo EIB by sa malo
rozšíriť v súvislosti so zvýšenou 
zodpovednosťou EIB a potrebou 
zohľadniť špecifické podmienky
v členských štátoch. Činnosť EFSI
v oblasti poskytovania financií malým
a stredným podnikom a malým 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou by mala byť smerovaná cez 
Európsky investičný fond („EIF“), aby pri 
týchto činnostiach mohla profitovať z jeho 
skúseností.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 100
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Činnosť EFSI v oblasti 
poskytovania financií malým a stredným 
podnikom a malým spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mala 
byť smerovaná cez Európsky investičný 
fond („EIF“), aby pri týchto činnostiach 
mohla profitovať z jeho skúseností.

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Činnosť EFSI v oblasti 
poskytovania financií mikropodnikom,
malým a stredným podnikom a malým 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou by mala byť smerovaná cez 
Európsky investičný fond („EIF“), aby pri 
týchto činnostiach mohla profitovať z jeho 
skúseností.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Činnosť EFSI v oblasti 
poskytovania financií malým a stredným 
podnikom a malým spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mala 
byť smerovaná cez Európsky investičný 
fond („EIF“), aby pri týchto činnostiach 
mohla profitovať z jeho skúseností.

(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, 
aby mohol čerpať z jej skúseností
a preukázaných výsledkov a aby jeho 
operácie čo najskôr začali mať pozitívny 
vplyv. Činnosť EFSI v oblasti 
poskytovania financií malým a stredným 
podnikom, mikropodnikom a malým 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou by mala byť smerovaná cez 
Európsky investičný fond („EIF“), aby pri 
týchto činnostiach mohla profitovať z jeho 
skúseností.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 102
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu
a majú priamy vplyv na reálnu 
ekonomiku. EFSI by sa najmä mal 
zameriavať na projekty, ktoré podporujú 
vytváranie pracovných miest, dlhodobý 
rast a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
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náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré vytvárajú vysokokvalitné pracovné
miesta, udržateľný dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
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a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie 
vysokokvalitných pracovných miest, 
dlhodobý rast a konkurencieschopnosť. 
EFSI by mal podporovať širokú škálu 
finančných produktov vrátane produktov 
kapitálových, dlhu či záruk, aby pomohol 
čo najlepšie splniť potreby príslušného 
projektu. Táto široká škála produktov by 
mala EFSI umožniť, aby sa prispôsobil 
potrebám trhu a aby zároveň prilákal 
súkromné investície do daných projektov. 
EFSI by nemal byť náhradou za 
financovanie z prostriedkov súkromného 
trhu; namiesto toho by mal byť 
katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 105
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú inovácie, rozvoj zručností, 
vytváranie kvalitných pracovných miest, 
dlhodobý rast a konkurencieschopnosť. 
EFSI by mal podporovať širokú škálu 
finančných produktov vrátane produktov 
kapitálových, dlhu či záruk, aby pomohol 
čo najlepšie splniť potreby príslušného 
projektu. Táto široká škála produktov by 
mala EFSI umožniť, aby sa prispôsobil 
potrebám trhu a aby zároveň prilákal 
súkromné investície do daných projektov. 
EFSI by nemal byť náhradou za 
financovanie z prostriedkov súkromného 
trhu; namiesto toho by mal byť 
katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú európsku 
pridanú hodnotu. EFSI by sa najmä mal 
zameriavať na projekty, ktoré podporujú 
vytváranie kvalitných pracovných miest, 
dlhodobý inkluzívny rast,
konkurencieschopnosť a sociálnu
inklúziu. EFSI by mal podporovať širokú 
škálu finančných produktov vrátane 
produktov kapitálových, dlhu či záruk, aby 
pomohol čo najlepšie splniť potreby 
príslušného projektu. Táto široká škála 
produktov by mala EFSI umožniť, aby sa 
prispôsobil potrebám trhu a aby zároveň 
prilákal súkromné investície do daných 
projektov. EFSI by nemal byť náhradou za 
financovanie z prostriedkov súkromného 
trhu; namiesto toho by mal byť 
katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Ivo Vajgl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
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miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

miest s osobitným zameraním na
zamestnanosť mladých ľudí a dlhodobú 
zamestnanosť, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie kvalitných
pracovných miest, dlhodobý rast,
konkurencieschopnosť a sociálnu
inklúziu. EFSI by mal podporovať širokú 
škálu finančných produktov vrátane 
produktov kapitálových, dlhu či záruk, aby 
pomohol čo najlepšie splniť potreby 
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široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

príslušného projektu. Táto široká škála 
produktov by mala EFSI umožniť, aby sa 
prispôsobil potrebám trhu a aby zároveň 
prilákal súkromné investície do daných 
projektov. EFSI by nemal byť náhradou za 
financovanie z prostriedkov súkromného 
trhu; namiesto toho by mal byť 
katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie kvalitných
pracovných miest, dlhodobý a udržateľný
rast a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
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zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
prostriedkov. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie 
vysokokvalitných pracovných miest
s právami, nový systém sociálneho
zabezpečenia, zamestnanosť a odbornú 
prípravu, vzdelávanie, inovácie a výskum
a dlhodobý rast, a ktorých cieľom je 
odstrániť nerovnosti, chudobu a sociálne 
vylúčenie, ktoré postihujú mnohé 
európske regióny. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné investície 
do daných projektov. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov
súkromného trhu; namiesto toho by mal 
byť katalyzátorom financovania zo 
súkromných zdrojov tým, že bude riešiť 
zlyhania trhu, aby sa zabezpečilo čo 
najúčinnejšie a najstrategickejšie 
využívanie verejných finančných 
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prostriedkov. Finančné prostriedky EFSI 
by sa nemali za žiadnych okolností 
využívať na investície, ktorých 
poskytovanie už zabezpečuje súkromný 
sektor. K takémuto účinnému
a strategickému využívaniu prostriedkov 
by mala prispieť požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest, dlhodobý rast
a konkurencieschopnosť. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
dlhu či záruk, aby pomohol čo najlepšie 
splniť potreby príslušného projektu. Táto 
široká škála produktov by mala EFSI 
umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu
a aby zároveň prilákal súkromné 
investície do daných projektov. EFSI by 
nemal byť náhradou za financovanie
z prostriedkov súkromného trhu; 
namiesto toho by mal byť katalyzátorom 
financovania zo súkromných zdrojov tým, 
že bude riešiť zlyhania trhu, aby sa 
zabezpečilo čo najúčinnejšie
a najstrategickejšie využívanie verejných 
finančných prostriedkov. K takémuto 
účinnému a strategickému využívaniu 
prostriedkov by mala prispieť požiadavka 
súladu so zásadami štátnej pomoci.

(14) EFSI sa musí zameriavať na projekty, 
ktoré prinášajú vysokú spoločenskú
a hospodársku hodnotu. EFSI by sa najmä 
mal zameriavať na projekty, ktoré 
podporujú vytváranie vysokokvalitných
pracovných miest, dlhodobý inkluzívny
rast, konkurencieschopnosť a sociálnu
inklúziu. EFSI by mal podporovať širokú 
škálu finančných produktov vrátane 
produktov kapitálových, dlhu či záruk, aby 
pomohol čo najlepšie splniť potreby 
príslušného projektu. Táto široká škála 
produktov by mala EFSI umožniť, aby sa 
prispôsobil potrebám trhu.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 112
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vplyv EFSI na zamestnanosť by sa 
mal systematicky monitorovať a ďalej 
podporovať, a to najmä s ohľadom na 
dosiahnutie dlhodobejšieho 
spoločenského prospechu v podobe 
udržateľnej zamestnanosti a kvalitných 
pracovných miest. To by malo tiež 
zabezpečiť spravodlivé rozdelenie výnosov
z investícií medzi investormi
a pracovníkmi. Vzhľadom na to by
Komisia mala zahrnúť do spoločnej 
správy o zamestnanosti, ktorá je prílohou 
oznámenia Komisie o ročnom prieskume 
rastu, podrobné posúdenie priameho 
vplyvu investícií financovaných EFSI na 
vytváranie pracovných miest, ako aj 
analýzu účinkov presahovania týchto 
investícií na zamestnanosť v Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vplyv EFSI na zamestnanosť, 
vzdelávanie a znižovanie chudoby by sa 
mal systematicky monitorovať a ďalej 
podporovať, a to najmä s ohľadom na 
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dosiahnutie dlhodobejšieho 
spoločenského prospechu v podobe 
udržateľnej zamestnanosti a kvalitných 
pracovných miest a sociálnej inklúzie. To 
by malo tiež zabezpečiť spravodlivé 
rozdelenie výnosov z investícií medzi 
investormi a pracovníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vplyv EFSI na zamestnanosť, 
vzdelávanie a znižovanie chudoby by sa 
mal systematicky monitorovať a ďalej 
podporovať, a to najmä s ohľadom na 
dosiahnutie dlhodobejšieho 
spoločenského prospechu v podobe 
udržateľnej zamestnanosti a kvalitných 
pracovných miest a sociálnej inklúzie. To 
by malo tiež zabezpečiť spravodlivé 
rozdelenie výnosov z investícií medzi 
investormi a pracovníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Pri výbere investičných projektov by 
si ESFI mal overiť, že pracovné miesta, 
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ktoré sú súčasťou týchto investičných 
projektov alebo sú nimi vytvorené, 
zabezpečujú dôstojné životné podmienky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 116
Danuta Jazłowiecka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vplyv EFSI na zamestnanosť by sa 
mal systematicky monitorovať a ďalej 
podporovať, a to najmä s ohľadom na 
dosiahnutie dlhodobejšieho 
spoločenského prospechu v podobe 
udržateľnej zamestnanosti a kvalitnej
zamestnanosti tak, aby investori aj
zamestnanci mali prospech z využívania
EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vplyv EFSI na zamestnanosť by sa 
mal systematicky monitorovať, a to najmä
s ohľadom na identifikáciu hmatateľného
spoločenského prospechu v podobe 
udržateľnej zamestnanosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 118
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) EFSI by sa mal zamerať aj na 
sociálne investície, predovšetkým do 
ľudského kapitálu a sociálnych služieb
a infraštruktúry, ktoré sú hnacou silou
hospodárskej konkurencieschopnosti, 
sociálnej inklúzie a rodovej rovnosti. Bez 
významnejších sociálnych investícií sa 
zastaví priemyselný a hospodársky rozvoj
a naruší sa budúca prosperita
a konkurencieschopnosť Európy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, pričom by mal podporovať 
predovšetkým krajiny eurozóny, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 120
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by mal dopĺňať ďalšie
existujúce finančné nástroje EÚ, ale mal 
by sa zameriavať na projekty, ktorých 
pomer rizika k návratnosti je vyšší než pri 
existujúcich nástrojoch EIB a Únie, aby sa 
zabezpečila komplementarita so súčasnými 
operáciami. EFSI by mal financovať 
projekty v celej Únii, a to aj v tých 
krajinách, ktoré sú najviac postihnuté 
finančnou krízou. K využitiu EFSI by malo 
dôjsť len vtedy, keď nie je za primeraných 
podmienok k dispozícii financovanie
z iných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou, 
regiónoch postihnutých priemyselnou
dezertifikáciou a územiach
s najnepriaznivejšími sociálnymi
ukazovateľmi. K využitiu EFSI by malo 
dôjsť len vtedy, keď nie je za primeraných 
podmienok k dispozícii financovanie
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z iných zdrojov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Enrique Calvet Chambon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou, 
pričom by mal zdvojnásobiť svoje úsilie
v európskych oblastiach postihnutých 
vysokou nezamestnanosťou. K využitiu 
EFSI by malo dôjsť len vtedy, keď nie je 
za primeraných podmienok k dispozícii 
financovanie z iných zdrojov.

Or. es

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že vytváranie pracovných miest musí byť jedným z prioritných cieľov EFSI, 
by EFSI mal pri financovaní projektov zohľadňovať situáciu európskych oblastí postihnutých 
vysokou nezamestnanosťou. Zlepšenie ukazovateľov zamestnanosti členských štátov by malo
veľmi pozitívny vplyv na hospodárstvo EÚ.

Pozmeňujúci návrh 123
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to najmä v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté hospodárskou
a finančnou krízou, pričom by mal 
zohľadňovať skutočnosť, že tým, že tieto 
projekty predstavujú vyššie investičné 
riziko, môžu poskytnúť investorom vyššiu 
ekonomickú návratnosť a zároveň 
maximalizovať pozitívne spoločenské
účinky presahovania v týchto krajinách.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to najmä v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov. 
Mal by sa zameriavať predovšetkým na 
uľahčenie financovania hospodársky
životaschopných projektov so silným 
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potenciálom vytvárania pracovných miest 
alebo inými sociálno-ekonomickým
prínosmi, aby boli atraktívnejšie pre 
komerčných investorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými 
operáciami. EFSI by mal financovať 
projekty v celej Únii, a to aj v tých
krajinách, ktoré sú najviac postihnuté 
finančnou krízou. K využitiu EFSI by 
malo dôjsť len vtedy, keď nie je za 
primeraných podmienok k dispozícii 
financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, pri ktorých je ťažšie získať
súkromné finančné prostriedky než pri
existujúcich nástrojoch EIB a Únie, ako 
súčasť zabezpečenia komplementarity. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to najmä v krajinách s vysokými
úrovňami nezamestnanosti
alebo chudoby. K využitiu EFSI by malo
dôjsť len vtedy, keď nie je za primeraných 
podmienok k dispozícii financovanie
z iných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty s veľmi vysokým potenciálom 
vytvárania vysokokvalitných pracovných 
miest a projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
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EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými 
operáciami. EFSI by mal financovať 
projekty v celej Únii, a to aj v tých 
krajinách, ktoré sú najviac postihnuté
finančnou krízou. K využitiu EFSI by 
malo dôjsť len vtedy, keď nie je za 
primeraných podmienok k dispozícii 
financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, pri ktorých je vyššie riziko než 
pri existujúcich nástrojoch EIB a Únie, ich 
výnos je návratný v dlhodobom horizonte
a sú nevyhnutné z hľadiska súdržného 
sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
členských štátov v rámci Európskej únie. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, s osobitným dôrazom na krajiny, 
ktoré sú obzvlášť postihnuté
nezamestnanosťou a v ktorých je úroveň 
sociálneho a hospodárskeho rozvoja pod 
európskym priemerom. K využitiu EFSI 
by malo dôjsť len vtedy, keď nie je za 
primeraných podmienok k dispozícii 
financovanie z iných zdrojov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 128
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to najmä v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za primeraných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
komplementarita so súčasnými operáciami. 
EFSI by mal financovať projekty v celej 
Únii, a to najmä v tých krajinách, ktoré sú 
najviac postihnuté finančnou krízou.
K využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, 
keď nie je za vhodných podmienok
k dispozícii financovanie z iných zdrojov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 130
Mara Bizzotto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 
môže znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

(16) EFSI sa musí zameriavať na 
konkrétne investície, ktoré sú ekonomicky
a technicky životaschopné, čo môže 
znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 131
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 
môže znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné
v dôsledku podpory z EFSI, čo môže 
znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Terry Reintke, Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
sociálne, ekonomicky a technicky 
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môže znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

životaschopné a budú vytvárať pridanú 
hodnotu, čo môže znamenať určitý stupeň 
primeraného rizika, pričom daná investícia 
musí stále spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI. Je preto potrebné 
stanoviť jasné zásady, kritériá
a podmienky pre podporu z EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 
môže znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
životaschopné z ekonomického
a technického hľadiska, ako aj z hľadiska 
zamestnanosti, čo môže znamenať určitý 
stupeň primeraného rizika, pričom daná
investícia musí stále spĺňať príslušné 
požiadavky na financovanie z EFSI.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 
môže znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné
a že budú v súlade s prioritami sociálnej 
politiky EÚ, a to najmä v oblasti 
znižovania sociálneho vylúčenia 
a chudoby, čo môže znamenať určitý 
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stupeň primeraného rizika, pričom daná 
investícia musí stále spĺňať príslušné 
požiadavky na financovanie z EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 
môže znamenať určitý stupeň 
primeraného rizika, pričom daná 
investícia musí stále spĺňať príslušné 
požiadavky na financovanie z EFSI.

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné
a že ponúkajú významný potenciál pre 
vytváranie pracovných miest. Miera 
rizika, ktoré predstavujú tieto investície,
by mala byť primeraná dosiahnutiu
cieľov fondu, najmä pokiaľ ide
o vytváranie pracovných miest, za 
predpokladu, že sú splnené príslušné 
požiadavky na financovanie z EFSI.

Or. es

Odôvodnenie

Investície by mali byť nielen životaschopné, ale mali by ponúknuť aj značný potenciál pre 
vytváranie pracovných miest. Vymedzenie miery rizika, ktoré predstavujú investície, ako 
„primeraného“, je veľmi vágne; bolo by lepšie, keby bolo prepojené s cieľmi, ktoré má EFSI 
dosiahnuť, najmä pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky a technicky životaschopné, čo 
môže znamenať určitý stupeň primeraného
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

(16) EFSI by sa mal zameriavať na 
investície, pri ktorých sa očakáva, že budú 
ekonomicky, sociálne a environmentálne
a technicky životaschopné, čo môže v 
niektorých prípadoch znamenať určitý 
stupeň vysokého rizika, pričom daná 
investícia musí stále spĺňať príslušné 
požiadavky na financovanie z EFSI.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 137
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) EFSI by mal náležite zohľadniť 
situáciu na trhu práce v jednotlivých 
členských štátoch a regiónoch EÚ,
a zahŕňať potenciálne výsledky
podporujúce zamestnanosť, ktoré možno 
dosiahnuť pri posudzovaní projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Riadiaci výbor EFSI určí investičnú 
politiku pre projekty, ktoré môžu byť 
podporované a rizikový profil. Vzhľadom 
na to, že výber projektov bude závisieť na 
tejto politike, Európsky parlament by mal 
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byť zapojený do vypracovania kritérií.

Or. es

Odôvodnenie

Riadiaci výbor má v rámci EFSI zásadnú úlohu určiť investičnú politiku a následne aj kritériá 
pre výber projektov. Je nevyhnutné zapojiť Európsky parlament do zostavovania týchto 
kritérií.

Pozmeňujúci návrh 139
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Hlavnou zásadou pre EFSI by mala 
byť zásada založená na výsledkoch, a nie 
len prístup založený na vstupoch; úspech 
EFSI by mal byť založený na posúdení 
skutočného rastu, vytvárania pracovných 
miest a stimulácie hospodárstiev
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) EFSI by sa mal zamerať na 
vytvorenie nových investícií v oblastiach, 
kde je chuť investorov utlmená, a nie na 
nahrádzanie investícií, ktoré mohli byť
vyrobené aj inde (vytláčanie), alebo sa 
zameriavať na vysokoziskové investície, 
ku ktorým by došlo v každom prípade 



PE551.778v01-00 74/115 AM\1052802SK.doc

SK

(mŕtva váha). Mali by sa podporovať 
sociálne investície, ktoré negenerujú len
finančnú návratnosť, ale podporujú aj
pozitívne sociálne účinky presahovania, 
ako sú investície do ľudského kapitálu 
alebo investície s veľkým vplyvom na 
vytváranie pracovných miest alebo
znižovanie chudoby.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 141
Jutta Steinruck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Aspoň jeden z členov výboru 
musí byť špecialista na sociálne politiky
a politiky trhu práce, ktorý je preto 
zodpovedný za posúdenie sociálnych 
dôsledkov predkladaných projektov. 
Investičný výbor by mal podliehať 
riadiacemu výboru EFSI, ktorý by mal 
dohliadať na plnenie cieľov EFSI. Aby 
mohol EFSI účinne využívať skúsenosti 
EIF, EFSI by mal podporovať financovanie 
do EIF, aby umožnil EIF realizovať 
jednotlivé projekty v oblasti malých
a stredných podnikov a malých spoločností 
so strednou trhovou kapitalizáciou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 142
Brando Benifei

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov a makroekonómie. Investičný 
výbor by mal podliehať riadiacemu výboru 
EFSI, ktorý by mal dohliadať na plnenie 
cieľov EFSI. Aby mohol EFSI účinne 
využívať skúsenosti EIF, EFSI by mal 
podporovať financovanie do EIF, aby 
umožnil EIF realizovať jednotlivé projekty
v oblasti malých a stredných podnikov
a malých spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z expertov, ktorí 
majú odborné znalosti a skúsenosti
v oblasti investičných projektov
a vedomosti o špecifických okolnostiach 
členských štátov, najmä tých, ktoré sú 
postihnuté krízou. Investičný výbor by mal 



PE551.778v01-00 76/115 AM\1052802SK.doc

SK

Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

podliehať riadiacemu výboru EFSI
a Európskemu parlamentu, ktoré by mali
dohliadať na plnenie cieľov EFSI. Činnosť
investičného výboru by mal monitorovať
Európsky parlament. Aby mohol EFSI 
účinne využívať skúsenosti EIF, EFSI by 
mal podporovať financovanie do EIF, aby 
umožnil EIF realizovať jednotlivé projekty
v oblasti malých a stredných podnikov
a malých spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 144
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov a majú skúsenosti v sociálnej
oblasti. Investičný výbor by mal podliehať 
riadiacemu výboru EFSI, ktorý by mal 
dohliadať na plnenie cieľov EFSI. Aby 
mohol EFSI účinne využívať skúsenosti 
EIF, EFSI by mal podporovať financovanie 
do EIF, aby umožnil EIF realizovať 
jednotlivé projekty v oblasti malých
a stredných podnikov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 145
Maria João Rodrigues
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Tieto dva orgány by tiež mali, každý na 
príslušnej úrovni, podporovať rozvoj 
investičných platforiem. Aby mohol EFSI 
účinne využívať skúsenosti EIF, EFSI by 
mal podporovať financovanie do EIF, aby 
umožnil EIF realizovať jednotlivé projekty
v oblasti malých a stredných podnikov
a malých spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 

(17) Všetky rozhodnutia o využití podpory 
EFSI by mal prijímať investičný výbor. 
Investičný výbor by mal byť zložený
z nezávislých expertov, ktorí majú odborné 
znalosti a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov s overenými skúsenosťami
v jednej z 5 hlavných cieľov stratégie 
Európa 2020. Investičný výbor by mal 
organizovať partnerstvo s príslušnými 
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by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, hospodárskymi a sociálnymi 
partnermi a príslušnými subjektmi, ktoré 
zastupujú občiansku spoločnosť. Účelom 
tohto partnerstva je zabezpečiť 
dodržiavanie zásady subsidiarity
a proporcionality a zabezpečiť vlastníctvo 
plánovaných operácií zo strany 
zainteresovaných strán. Investičný výbor 
by mal podliehať riadiacemu výboru EFSI, 
ktorý by mal dohliadať na plnenie cieľov 
EFSI. Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
zahŕňať aj zástupcov sociálnych 
partnerov a malých a stredných podnikov.
Investičný výbor by mal podliehať 
riadiacemu výboru EFSI, ktorý by mal 
dohliadať na plnenie cieľov EFSI. Aby 
mohol EFSI účinne využívať skúsenosti 
EIF, EFSI by mal podporovať financovanie 
do EIF, aby umožnil EIF realizovať 
jednotlivé projekty v oblasti malých
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kapitalizáciou. a stredných podnikov a malých spoločností 
so strednou trhovou kapitalizáciou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí sú schopní identifikovať 
projekty s najväčším potenciálom na
riešenie veľkých sociálnych
a hospodárskych problémov v Európe,
a ktorí majú odborné znalosti a skúsenosti
v oblasti investičných projektov. Investičný 
výbor by mal podliehať riadiacemu výboru 
EFSI, ktorý by mal dohliadať na plnenie 
cieľov EFSI. Aby mohol EFSI účinne 
využívať skúsenosti EIF, EFSI by mal 
podporovať financovanie do EIF, aby 
umožnil EIF realizovať jednotlivé projekty
v oblasti malých a stredných podnikov
a malých spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. es

Odôvodnenie

Experti, z ktorých je zložený investičný výbor, by mali byť nielen expertmi v oblastiach, 
ktorými sa zaoberajú projekty, ale mali by byť tiež schopní identifikovať projekty s najväčším 
potenciálom na riešenie súčasných sociálnych a hospodárskych problémov.
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Pozmeňujúci návrh 149
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov, ako aj zo zástupcov verejných 
orgánov a sociálnych partnerov. 
Investičný výbor by mal podliehať 
riadiacemu výboru EFSI, ktorý by mal 
dohliadať na plnenie cieľov EFSI. Aby 
mohol EFSI účinne využívať skúsenosti 
EIF, EFSI by mal podporovať financovanie 
do EIF, aby umožnil EIF realizovať 
jednotlivé projekty v oblasti malých
a stredných podnikov a malých spoločností 
so strednou trhovou kapitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti
a skúsenosti v oblasti investičných 
projektov. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
transparentne prijímať investičný výbor. 
Investičný výbor musí byť zložený
z nezávislých expertov, ktorí boli náležite
vybraní v súlade so zásadou zodpovednosti
a majú odborné znalosti a skúsenosti
v oblasti investičných projektov. Investičný 
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by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
Aby mohol EFSI účinne využívať 
skúsenosti EIF, EFSI by mal podporovať 
financovanie do EIF, aby umožnil EIF 
realizovať jednotlivé projekty v oblasti 
malých a stredných podnikov a malých 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

výbor by mal podliehať riadiacemu výboru 
EFSI, ktorý by mal dohliadať na plnenie 
cieľov EFSI. Aby mohol EFSI účinne 
využívať skúsenosti EIF, EFSI by mal 
podporovať financovanie do EIF, aby 
umožnil EIF realizovať jednotlivé projekty
v oblasti malých a stredných podnikov, 
mikropodnikov a malých spoločností so 
strednou trhovou kapitalizáciou.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 151
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Expertov investičného výboru by 
mal schvaľovať Európsky parlament, aby
sa posilnila demokratická správa vecí 
verejných a zodpovednosť investičného 
výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17b) Pre splnenie mandátu novej 
Komisie by mal byť do investičného 
výboru vymenovaný aspoň jeden expert, 
ktorý je špecialistom v oblasti sociálnej
politiky. To by malo viesť k výberu 
projektov, ktoré sú v súlade s prioritami 
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sociálnej politiky EÚ vrátane znižovania 
chudoby a sociálneho vylúčenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby EFSI mohol podporovať 
investície, Únia by mala poskytnúť záruku 
vo výške rovnajúcej sa 16 000 000 000 
EUR. Keď sa táto záruka poskytne na báze 
portfólií, jej krytie by malo byť zhora 
obmedzené v závislosti od druhu nástroja, 
ako napr. dlhový, kapitálový nástroj alebo 
záruka, ako percentuálny podiel objemu 
portfólia nesplatených záväzkov. Očakáva 
sa, že keď sa táto záruka skombinuje s 5 
000 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť 
EIB, podpora zo strany EFSI by mala 
vygenerovať dodatočné investície zo strany 
EIB a EIF vo výške 60 800 000 000 EUR. 
Táto podpora zo strany EFSI vo výške 60 
800 000 000 EUR by mala podľa 
očakávaní v období rokov 2015 až 2017 
vygenerovať v Únii investície v celkovej 
výške 315 000 000 000 EUR. Záruky 
súvisiace s projektmi, ktoré sa dokončia 
bez výzvy na uplatnenie záruky, sú
k dispozícii na podporu nových operácií.

(18) Aby EFSI mohol podporovať 
investície, Únia by mala poskytnúť záruku
v minimálnej výške rovnajúcej sa 16 000 
000 000 EUR. Keď sa táto záruka poskytne 
na báze portfólií, jej krytie by malo byť 
zhora obmedzené v závislosti od druhu 
nástroja, ako napr. dlhový, kapitálový 
nástroj alebo záruka, ako percentuálny 
podiel objemu portfólia nesplatených 
záväzkov. Očakáva sa, že keď sa táto 
záruka skombinuje s 5 000 000 000 EUR, 
ktoré má poskytnúť EIB, podpora zo strany 
EFSI by mala vygenerovať dodatočné 
investície zo strany EIB a EIF vo výške 60 
800 000 000 EUR. Táto podpora zo strany 
EFSI vo výške 60 800 000 000 EUR by 
mala podľa očakávaní v období rokov 2015 
až 2017 vygenerovať v Únii investície
v celkovej výške 315 000 000 000 EUR.
Záruky súvisiace s projektmi, ktoré sa 
dokončia bez výzvy na uplatnenie záruky, 
sú k dispozícii na podporu nových operácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby EFSI mohol podporovať 
investície, Únia by mala poskytnúť záruku 
vo výške rovnajúcej sa 16 000 000 000 
EUR. Keď sa táto záruka poskytne na báze 
portfólií, jej krytie by malo byť zhora 
obmedzené v závislosti od druhu nástroja, 
ako napr. dlhový, kapitálový nástroj alebo 
záruka, ako percentuálny podiel objemu 
portfólia nesplatených záväzkov. Očakáva 
sa, že keď sa táto záruka skombinuje s 5 
000 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť 
EIB, podpora zo strany EFSI by mala 
vygenerovať dodatočné investície zo strany 
EIB a EIF vo výške 60 800 000 000 EUR. 
Táto podpora zo strany EFSI vo výške 60 
800 000 000 EUR by mala podľa 
očakávaní v období rokov 2015 až 2017 
vygenerovať v Únii investície v celkovej 
výške 315 000 000 000 EUR. Záruky 
súvisiace s projektmi, ktoré sa dokončia 
bez výzvy na uplatnenie záruky, sú
k dispozícii na podporu nových operácií.

(18) Aby EFSI mohol podporovať 
investície, Únia by mala poskytnúť záruku 
vo výške rovnajúcej sa 16 000 000 000 
EUR. Keď sa táto záruka poskytne na báze 
portfólií, jej krytie by malo byť zhora 
obmedzené v závislosti od druhu nástroja, 
ako napr. dlhový, kapitálový nástroj alebo 
záruka, ako percentuálny podiel objemu 
portfólia nesplatených záväzkov. Očakáva 
sa, že keď sa táto záruka skombinuje s 5 
000 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť 
EIB, podpora zo strany EFSI by mala 
vygenerovať dodatočné investície zo strany 
EIB a EIF vo výške 60 800 000 000 EUR. 
Táto podpora zo strany EFSI vo výške 60 
800 000 000 EUR by mala podľa 
očakávaní v období rokov 2015 až 2017 
vygenerovať v Únii investície v celkovej 
výške 315 000 000 000 EUR, čo dokazuje, 
že fond má núdzový charakter a musí mať 
bezprostredný vplyv v najbližších troch 
rokoch. Záruky súvisiace s projektmi, 
ktoré sa dokončia bez výzvy na uplatnenie 
záruky, sú k dispozícii na podporu nových 
operácií.

Or. es

Odôvodnenie

Z dvoch všeobecných prístupov, ktoré by sa mohli presadzovať v rámci Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI), je veľmi dôležité podporovať prístup, podľa ktorého ide skôr
o núdzový nástroj, ktorý bude mať silný vplyv v boji proti nezamestnanosti v krátkodobom 
horizonte, než o nástroj presadzovania modernizačných štrukturálnych zmien v Európe.

Pozmeňujúci návrh 155
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby EFSI mohol podporovať 
investície, Únia by mala poskytnúť záruku 
vo výške rovnajúcej sa 16 000 000 000 
EUR. Keď sa táto záruka poskytne na báze 
portfólií, jej krytie by malo byť zhora 
obmedzené v závislosti od druhu nástroja, 
ako napr. dlhový, kapitálový nástroj alebo 
záruka, ako percentuálny podiel objemu 
portfólia nesplatených záväzkov. Očakáva 
sa, že keď sa táto záruka skombinuje s 5 
000 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť 
EIB, podpora zo strany EFSI by mala 
vygenerovať dodatočné investície zo 
strany EIB a EIF vo výške 60 800 000 000 
EUR. Táto podpora zo strany EFSI vo 
výške 60 800 000 000 EUR by mala podľa 
očakávaní v období rokov 2015 až 2017 
vygenerovať v Únii investície v celkovej 
výške 315 000 000 000 EUR. Záruky 
súvisiace s projektmi, ktoré sa dokončia 
bez výzvy na uplatnenie záruky, sú
k dispozícii na podporu nových operácií.

(18) Aby EFSI mohol podporovať 
investície, Únia by mala poskytnúť záruku 
vo výške rovnajúcej sa 16 000 000 000 
EUR. Keď sa táto záruka poskytne na báze 
portfólií, jej krytie by malo byť zhora 
obmedzené v závislosti od druhu nástroja, 
ako napr. dlhový, kapitálový nástroj alebo 
záruka, ako percentuálny podiel objemu 
portfólia nesplatených záväzkov. Záruky 
súvisiace s projektmi, ktoré sa dokončia 
bez výzvy na uplatnenie záruky, sú
k dispozícii na podporu nových operácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov, subjektov 
súkromného sektora a subjektov mimo 
Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných
a investičných bánk či verejných agentúr 
vo vlastníctve alebo pod kontrolou 
členských štátov, subjektov súkromného 
sektora a subjektov mimo Únie, a to pod 
podmienkou súhlasu existujúcich 
prispievateľov. Tretie strany môžu do EFSI 
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a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

prispievať priamo a zúčastňovať sa na jeho 
riadiacej štruktúre.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 157
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov, subjektov 
súkromného sektora a subjektov mimo 
Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov alebo 
regionálnych inštitúcií, subjektov 
súkromného sektora a subjektov mimo 
Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 158
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov, subjektov 

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov. Tretie strany 
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súkromného sektora a subjektov mimo 
Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov, subjektov 
súkromného sektora a subjektov mimo 
Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane členských 
štátov, národných podporných bánk či 
verejných agentúr vo vlastníctve alebo pod 
kontrolou členských štátov, subjektov 
súkromného sektora a subjektov mimo 
Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre, za podmienky, že pri 
rozhodovaní a vymedzovaní politík
a stratégií sa budú presadzovať celkové 
záujmy Európy.

Or. es

Odôvodnenie

Európske záujmy v rozhodovacom procese by mali byť chránené.

Pozmeňujúci návrh 160
Paloma López Bermejo
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre tretie strany vrátane 
členských štátov, národných podporných 
bánk či verejných agentúr vo vlastníctve 
alebo pod kontrolou členských štátov, 
subjektov súkromného sektora a subjektov 
mimo Únie, a to pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov. Tretie strany 
môžu do EFSI prispievať priamo
a zúčastňovať sa na jeho riadiacej 
štruktúre.

(19) Aby sa umožnilo ďalšie zvyšovanie 
jeho zdrojov, účasť v EFSI by mala byť 
otvorená pre členské štáty, národné 
podporné banky či verejné agentúry vo 
vlastníctve alebo pod kontrolou členských 
štátov. Tieto tretie strany môžu do EFSI 
prispievať priamo a zúčastňovať sa na jeho 
riadiacej štruktúre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Komisia by pri vymedzení fiškálnej
úpravy v rámci preventívnej alebo 
nápravnej časti paktu nemala 
zohľadňovať finančné príspevky 
členských štátov do EFSI vrátane možnej 
účasti na investičných platformách.
V prípade prekročenia referenčnej 
hodnoty deficitu by Komisia nemala začať 
postup pri nadmernom deficite. Žiadny 
postup by sa rovnako nemal začať ani pri 
posudzovaní prekročenia referenčnej 
hodnoty dlhu v prípade, že je to spôsobené 
výhradne príspevkami do EFSI.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy na to, aby 
prispeli k financovaniu oprávnených 
projektov, ktoré sú podporované zárukou 
EÚ. Flexibilita tohto prístupu by mala 
maximalizovať potenciál prilákania 
investorov do investičných oblastí, na 
ktoré sa zameriava EFSI.

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 163
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu využívať európske štrukturálne
a investičné fondy na to, aby prispeli
k financovaniu oprávnených projektov, 
ktoré sú podporované zárukou EÚ. 
Flexibilita tohto prístupu by mala 
maximalizovať potenciál prilákania 
investorov do investičných oblastí, na ktoré 
sa zameriava EFSI.

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti vrátane 
pravidiel štátnej pomoci a stropy
financovania, členské štáty môžu využívať 
európske štrukturálne a investičné fondy na 
to, aby prispeli k financovaniu 
oprávnených projektov, ktoré sú 
podporované zárukou EÚ. Flexibilita tohto 
prístupu by mala maximalizovať potenciál 
prilákania investorov do investičných 
oblastí, na ktoré sa zameriava EFSI.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu využívať európske štrukturálne
a investičné fondy na to, aby prispeli
k financovaniu oprávnených projektov, 
ktoré sú podporované zárukou EÚ. 
Flexibilita tohto prístupu by mala 
maximalizovať potenciál prilákania 
investorov do investičných oblastí, na 
ktoré sa zameriava EFSI.

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu využívať európske štrukturálne
a investičné fondy na to, aby prispeli
k financovaniu oprávnených projektov, 
ktoré sú podporované zárukou EÚ, po 
predchádzajúcej konzultácii so sociálnymi 
partnermi a orgánmi verejnej moci na 
miestnej a regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Ulrike Trebesius

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu využívať európske štrukturálne
a investičné fondy na to, aby prispeli
k financovaniu oprávnených projektov, 
ktoré sú podporované zárukou EÚ. 
Flexibilita tohto prístupu by mala 
maximalizovať potenciál prilákania 
investorov do investičných oblastí, na ktoré 
sa zameriava EFSI.

(21) Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu v prípade potreby využívať 
európske štrukturálne a investičné fondy na 
to, aby prispeli k financovaniu 
oprávnených projektov, ktoré sú 
podporované zárukou EÚ. Flexibilita tohto 
prístupu by mala maximalizovať potenciál 
prilákania investorov do investičných 
oblastí, na ktoré sa zameriava EFSI. EFSI 
sa nesmie použiť na spolufinancovanie 
projektov oprávnených v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov.

Or. en



PE551.778v01-00 90/115 AM\1052802SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 166
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie by investície do 
infraštruktúry a projektov podporované
z EFSI mali byť v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci. S týmto cieľom Komisia 
oznámila, že na účely posúdenia štátnej 
pomoci stanoví súbor základných kritérií, 
ktoré bude musieť spĺňať projekt na to, aby 
bol oprávnený na poskytnutie podpory
z EFSI. Ak projekt tieto kritériá splní
a získa podporu z EFSI, Komisia oznámila, 
že akákoľvek vnútroštátna doplnková 
podpora sa posúdi v rámci zjednodušeného
a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci,
v rámci ktorého má Komisia overiť navyše 
len primeranosť podpory z verejných 
zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 
kompenzácii). Komisia zároveň oznámila, 
že poskytne ďalšie usmernenia k súboru 
kľúčových princípov s cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie verejných 
prostriedkov.

(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie by investície do 
infraštruktúry a projektov podporované
z EFSI mali byť v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci. S týmto cieľom Komisia 
oznámila, že na účely posúdenia štátnej 
pomoci stanoví súbor základných kritérií, 
ktoré bude musieť spĺňať projekt na to, aby 
bol oprávnený na poskytnutie podpory
z EFSI. Ak projekt tieto kritériá splní
a získa podporu z EFSI, Komisia oznámila, 
že akákoľvek vnútroštátna doplnková 
podpora sa posúdi v rámci zjednodušeného
a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci,
v rámci ktorého má Komisia overiť navyše 
len primeranosť podpory z verejných 
zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 
kompenzácii) vrátane prípadov, keď by
projekty podporené EFSI získali finančné 
prostriedky aj zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu. Komisia zároveň 
oznámila, že poskytne ďalšie usmernenia
k súboru kľúčových princípov s cieľom 
zabezpečiť efektívne využívanie verejných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie by investície do 
infraštruktúry a projektov podporované
z EFSI mali byť v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci. S týmto cieľom Komisia 
oznámila, že na účely posúdenia štátnej 
pomoci stanoví súbor základných kritérií, 
ktoré bude musieť spĺňať projekt na to, aby 
bol oprávnený na poskytnutie podpory
z EFSI. Ak projekt tieto kritériá splní
a získa podporu z EFSI, Komisia oznámila, 
že akákoľvek vnútroštátna doplnková 
podpora sa posúdi v rámci zjednodušeného
a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci,
v rámci ktorého má Komisia overiť navyše 
len primeranosť podpory z verejných 
zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 
kompenzácii). Komisia zároveň oznámila, 
že poskytne ďalšie usmernenia k súboru 
kľúčových princípov s cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie verejných 
prostriedkov.

(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie by investície do 
infraštruktúry a projektov podporované
z EFSI mali byť v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci. S týmto cieľom Komisia 
oznámila, že na účely posúdenia štátnej 
pomoci stanoví súbor základných kritérií, 
ktoré bude musieť spĺňať projekt na to, aby 
bol oprávnený na poskytnutie podpory
z EFSI. Ak projekt tieto kritériá splní
a získa podporu z EFSI, Komisia oznámila, 
že akákoľvek vnútroštátna doplnková 
podpora sa posúdi v rámci zjednodušeného
a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci,
v rámci ktorého má Komisia overiť navyše 
len primeranosť podpory z verejných 
zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 
kompenzácii). Tieto zmeny by mali 
zohľadňovať rozdiely, pokiaľ ide
o rozpočtové možnosti členských štátov pri 
uplatňovaní štátnej pomoci. Komisia 
zároveň oznámila, že poskytne ďalšie 
usmernenia k súboru kľúčových princípov
s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie 
verejných prostriedkov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie by investície do 
infraštruktúry a projektov podporované
z EFSI mali byť v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci. S týmto cieľom Komisia 
oznámila, že na účely posúdenia štátnej 
pomoci stanoví súbor základných kritérií, 

(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní 
Európskej únie investície do infraštruktúry
a projektov podporované z EFSI musia byť
v súlade s pravidlami štátnej pomoci.
S týmto cieľom Komisia oznámila, že na 
účely posúdenia štátnej pomoci stanoví 
súbor základných kritérií, ktoré bude 
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ktoré bude musieť spĺňať projekt na to, aby 
bol oprávnený na poskytnutie podpory
z EFSI. Ak projekt tieto kritériá splní
a získa podporu z EFSI, Komisia oznámila, 
že akákoľvek vnútroštátna doplnková 
podpora sa posúdi v rámci zjednodušeného
a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci,
v rámci ktorého má Komisia overiť navyše 
len primeranosť podpory z verejných 
zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 
kompenzácii). Komisia zároveň oznámila, 
že poskytne ďalšie usmernenia k súboru 
kľúčových princípov s cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie verejných 
prostriedkov.

musieť spĺňať projekt na to, aby bol 
oprávnený na poskytnutie podpory z EFSI. 
Ak projekt tieto kritériá splní a získa 
podporu z EFSI, Komisia oznámila, že 
akákoľvek vnútroštátna doplnková podpora 
sa posúdi v rámci zjednodušeného
a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci,
v rámci ktorého má Komisia overiť navyše 
len primeranosť podpory z verejných 
zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 
kompenzácii). Komisia zároveň oznámila, 
že poskytne ďalšie usmernenia k súboru 
kľúčových princípov s cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie verejných 
prostriedkov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vzhľadom na naliehavú potrebu konať
v rámci Únie môžu EIB a EIF v priebehu 
roku 2015 financovať dodatočné projekty 
mimo svojho obvyklého profilu pred tým, 
ako toto nariadenie nadobudne účinnosť.
S cieľom maximalizovať prínos opatrení 
stanovených v tomto nariadení by malo byť 
možné, aby takéto dodatočné projekty boli 
zahrnuté do rozsahu záručného krytia EÚ
v prípade, že spĺňajú vecné kritériá 
stanovené v tomto nariadení.

(23) Vzhľadom na naliehavú potrebu konať
v rámci Únie môžu EIB a EIF v priebehu 
roku 2015 financovať dodatočné projekty 
mimo svojho obvyklého profilu pred tým, 
ako toto nariadenie nadobudne účinnosť.
S cieľom maximalizovať prínos opatrení 
stanovených v tomto nariadení musí byť 
možné, aby takéto dodatočné projekty boli 
zahrnuté do rozsahu záručného krytia EÚ
v prípade, že spĺňajú vecné kritériá 
stanovené v tomto nariadení.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 170
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Operácie financovania a investičné 
operácie EIB podporované z EFSI by sa 
mali spravovať v súlade s vlastnými 
pravidlami a postupmi EIB, a to aj 
pomocou vhodných kontrolných opatrení
a opatrení prijatých s cieľom predchádzať 
daňovým únikom, ako aj v súlade
s príslušnými pravidlami a postupmi 
týkajúcimi sa Európskeho úradu pre boj 
proti podvodom (OLAF) a Dvora audítorov 
vrátane trojstrannej dohody medzi 
Európskou komisiou, Európskym dvorom 
audítorov a Európskou investičnou bankou.

(24) Operácie financovania a investičné 
operácie EIB podporované z EFSI sa 
musia spravovať v súlade s vlastnými 
pravidlami a postupmi EIB, ktoré musia 
byť transparentné a všeobecne schválené,
a to aj pomocou vhodných a spoľahlivých
kontrolných opatrení a opatrení prijatých
s cieľom predchádzať daňovým únikom, 
ako aj v súlade s príslušnými pravidlami
a postupmi týkajúcimi sa Európskeho 
úradu pre boj proti podvodom (OLAF)
a Dvora audítorov vrátane trojstrannej 
dohody medzi Európskou komisiou, 
Európskym dvorom audítorov a Európskou 
investičnou bankou.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 171
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) EIB by mala pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 
prispievať k zodpovednosti a analýze 
udržateľnosti.

(25) EIB by mala pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a hospodársky a sociálny vplyv a 
s cieľom identifikovať aspekty, ktoré by 
mohli budúcu činnosť EFSI zlepšiť. Takéto 
hodnotenia by mali prispievať
k zodpovednosti a analýze udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Jérôme Lavrilleux
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) EIB by mala pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 
prispievať k zodpovednosti a analýze 
udržateľnosti.

(25) EIB by mala pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 
prispievať k zodpovednosti a analýze 
udržateľnosti. Mali by sa v pravidelných 
intervaloch odovzdávať vo forme správy 
Európskemu parlamentu na prijatie
stanoviska.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) EIB by mala pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 
prispievať k zodpovednosti a analýze
udržateľnosti.

(25) EIB by mala pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a vplyv, a to najmä pokiaľ ide
o ich sociálny a hospodársky vplyv, s 
mimoriadnym zreteľom na vytváranie
pracovných miest, a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 
prispievať k zodpovednosti a analýze 
udržateľnosti.

Or. es

Odôvodnenie

Je to potrebné na hodnotenie činností podporovaných z EFSI, najmä pokiaľ ide o vytváranie 
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pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) EIB by mala pravidelne
vyhodnocovať činnosti podporované
z EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali
prispievať k zodpovednosti a analýze 
udržateľnosti.

(25) EIB musí vo vopred stanovených 
pravidelných intervaloch vyhodnocovať 
činnosti podporované z EFSI s cieľom 
posúdiť ich relevantnosť, výsledky a vplyv
a s cieľom identifikovať aspekty, ktoré by 
mohli budúcu činnosť EFSI zlepšiť. Takéto 
hodnotenia sa musia nevyhnutne zverejniť
a mali by prispievať k zodpovednosti
a analýze udržateľnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 175
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie.

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie. EIAH by malo zriadiť pobočky
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v členských štátoch s cieľom zvýšiť 
dostupnosť a účinnosť svojho 
poradenstva. Poradenstvo EIAH by malo 
zahŕňať aj metódy pre rozvoj miestneho 
finančného trhu.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 176
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. 
Malo by sa tak vytvoriť jednotné 
kontaktné miesto pre všetky otázky 
týkajúce sa technickej pomoci pre 
investície v rámci Únie.

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
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by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie.

by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných 
bánk, riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
expertov v oblasti sociálnej politiky
a politiky zamestnanosti a zástupcov 
občianskej spoločnosti. Malo by sa tak 
vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre 
všetky otázky týkajúce sa technickej 
pomoci pre investície v rámci Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 178
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie.

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie. EIAH by malo podporovať rozvoj 
geografických a tematických investičných 
platforiem, ktoré združujú 
spoluinvestorov, subjekty verejného 
sektora, expertov, inštitúcie pôsobiace
v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy
a výskumu a ďalšie relevantné subjekty 
na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej 
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úrovni s cieľom podporovať inovácie, 
rozvoj zručností a vytváranie kvalitných
pracovných miest v kľúčových oblastiach, 
kde je potrebné viac investovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie.

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov
a malých a stredných podnikov. Malo by 
sa tak vytvoriť jednotné kontaktné miesto 
pre malé a stredné podniky a pre všetky 
otázky týkajúce sa technickej pomoci pre 
investície v rámci Únie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 180
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
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investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie.

investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných 
bánk, sociálnych partnerov a riadiacich 
orgánov európskych štrukturálnych
a investičných fondov. Malo by sa tak 
vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre 
všetky otázky týkajúce sa technickej 
pomoci pre investície v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
by sa malo vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie.

(26) Popri operáciách financovania, ktoré 
sa budú realizovať prostredníctvom EFSI, 
sa musí vytvoriť Európske centrum 
investičného poradenstva („EIAH“). EIAH 
by malo poskytovať posilnenú podporu pre 
vypracúvanie a prípravu projektov v celej 
Únii, stavajúc na odborných znalostiach 
Komisie, EIB, národných podporných bánk
a riadiacich orgánov európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Malo 
by sa tak vytvoriť jednotné kontaktné 
miesto pre všetky otázky týkajúce sa 
technickej pomoci pre investície v rámci 
Únie. Musí byť transparentné a nezávislé.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Logikou vytvorenia záručného fondu 
je poskytovať pre rozpočet Únie likviditný 
vankúš chrániaci pred stratami, ktoré EFSI 
vytvorí pri presadzovaní svojich cieľov. Zo 
skúseností s povahou investícií, ktoré má 
EFSI podporovať, vyplýva, že vhodným 
pomerom medzi platbami z rozpočtu Únie
a z celkových záručných záväzkov Únie by 
bol pomer 50 %.

(28) Logikou vytvorenia záručného fondu 
je poskytovať pre rozpočet Únie likviditný 
vankúš chrániaci pred stratami, ktoré EFSI 
vytvorí pri presadzovaní svojich cieľov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 183
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa mali 
znížiť dostupné balíky prostriedkov 
programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu 2014 –
2020, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1291/20132, a Nástroja na prepájanie 
Európy, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1316/20133. Uvedené programy slúžia na 
účely, ktoré EFSI nemá za cieľ 
replikovať. Znížením prostriedkov oboch 
programov na financovanie záručného 
fondu sa však podľa očakávaní 
zabezpečia investície do niektorých oblastí 
ich jednotlivých mandátov, ktoré sú 
vyššie, než by bolo možné prostredníctvom 
existujúcich programov. EFSI by mal byť 
schopný pretaviť záruku EÚ do 
znásobenia finančného účinku
v uvedených oblastiach výskumu, vývoja

vypúšťa sa
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a inovácií a dopravy, telekomunikácií
a energetickej infraštruktúry oproti stavu, 
ktorý by sa dosiahol, keby dané zdroje boli 
vynaložené prostredníctvom grantov
v rámci plánovaných programov Horizont 
2020 a Nástroj na prepájanie Európy. 
Preto je vhodné presmerovať časť 
finančných prostriedkov, ktorých 
vynaloženie sa v súčasnosti plánuje na 
uvedené programy, v prospech EFSI.

__________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020)
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa mali 
znížiť dostupné balíky prostriedkov 
programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu 2014 –
2020, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1291/20132, a Nástroja na prepájanie 
Európy, zriadeného podľa nariadenia 

vypúšťa sa
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1316/20133. Uvedené programy slúžia na 
účely, ktoré EFSI nemá za cieľ 
replikovať. Znížením prostriedkov oboch 
programov na financovanie záručného 
fondu sa však podľa očakávaní 
zabezpečia investície do niektorých oblastí 
ich jednotlivých mandátov, ktoré sú 
vyššie, než by bolo možné prostredníctvom 
existujúcich programov. EFSI by mal byť 
schopný pretaviť záruku EÚ do 
znásobenia finančného účinku
v uvedených oblastiach výskumu, vývoja
a inovácií a dopravy, telekomunikácií
a energetickej infraštruktúry oproti stavu, 
ktorý by sa dosiahol, keby dané zdroje boli 
vynaložené prostredníctvom grantov
v rámci plánovaných programov Horizont 
2020 a Nástroj na prepájanie Európy. 
Preto je vhodné presmerovať časť 
finančných prostriedkov, ktorých 
vynaloženie sa v súčasnosti plánuje na 
uvedené programy, v prospech EFSI.

__________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020)
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa mali 
znížiť dostupné balíky prostriedkov 
programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu 2014 –
2020, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1291/20132, a Nástroja na prepájanie
Európy, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1316/20133. Uvedené programy slúžia na 
účely, ktoré EFSI nemá za cieľ 
replikovať. Znížením prostriedkov oboch 
programov na financovanie záručného 
fondu sa však podľa očakávaní 
zabezpečia investície do niektorých oblastí 
ich jednotlivých mandátov, ktoré sú 
vyššie, než by bolo možné prostredníctvom 
existujúcich programov. EFSI by mal byť 
schopný pretaviť záruku EÚ do 
znásobenia finančného účinku
v uvedených oblastiach výskumu, vývoja
a inovácií a dopravy, telekomunikácií
a energetickej infraštruktúry oproti stavu, 
ktorý by sa dosiahol, keby dané zdroje boli 
vynaložené prostredníctvom grantov
v rámci plánovaných programov Horizont 
2020 a Nástroj na prepájanie Európy. 
Preto je vhodné presmerovať časť 
finančných prostriedkov, ktorých 
vynaloženie sa v súčasnosti plánuje na 
uvedené programy, v prospech EFSI.

vypúšťa sa

__________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020)
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. 
v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).
3 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 
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2013 o zriadení Nástroja na prepájanie 
Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 186
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa mali 
znížiť dostupné balíky prostriedkov 
programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu 2014 –
2020, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1291/20132, a Nástroja na prepájanie 
Európy, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1316/20133. Uvedené programy slúžia na 
účely, ktoré EFSI nemá za cieľ replikovať. 
Znížením prostriedkov oboch programov 
na financovanie záručného fondu sa však 
podľa očakávaní zabezpečia investície do 
niektorých oblastí ich jednotlivých 
mandátov, ktoré sú vyššie, než by bolo 
možné prostredníctvom existujúcich 
programov. EFSI by mal byť schopný 
pretaviť záruku EÚ do znásobenia 
finančného účinku v uvedených oblastiach 
výskumu, vývoja a inovácií a dopravy, 
telekomunikácií a energetickej
infraštruktúry oproti stavu, ktorý by sa 
dosiahol, keby dané zdroje boli vynaložené 
prostredníctvom grantov v rámci 
plánovaných programov Horizont 2020
a Nástroj na prepájanie Európy. Preto je 
vhodné presmerovať časť finančných 
prostriedkov, ktorých vynaloženie sa

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa mali 
znížiť dostupné balíky prostriedkov 
programu Horizont 2020 – rámcový 
program pre výskum a inováciu 2014 –
2020, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1291/20132, a Nástroja na prepájanie 
Európy, zriadeného podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1316/20133. Uvedené programy slúžia na 
účely, ktoré EFSI nemá za cieľ replikovať. 
Znížením prostriedkov oboch programov 
na financovanie záručného fondu sa však 
podľa očakávaní zabezpečia investície do 
niektorých oblastí ich jednotlivých 
mandátov, ktoré sú vyššie, než by bolo 
možné prostredníctvom existujúcich 
programov. EFSI by mal byť schopný 
pretaviť záruku EÚ do znásobenia 
finančného účinku v uvedených oblastiach 
výskumu, vývoja a inovácií a dopravy, 
telekomunikácií a energetickej 
infraštruktúry oproti stavu, ktorý by sa 
dosiahol, keby dané zdroje boli vynaložené 
prostredníctvom grantov v rámci 
plánovaných programov Horizont 2020
a Nástroj na prepájanie Európy. Preto je 
vhodné presmerovať časť finančných 
prostriedkov, ktorých vynaloženie sa
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v súčasnosti plánuje na uvedené programy,
v prospech EFSI.

v súčasnosti plánuje na uvedené programy,
v prospech EFSI, a to bez obetovania 
pôvodných cieľov týchto programov.

__________________ __________________
2 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje 
rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 
347, 20.12.2013, s. 104).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 
2013, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje 
rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 
347, 20.12.2013, s. 104).

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 187
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by na základe návrhov členských 
štátov mali podporiť vytvorenie 
transparentnej databázy súčasných
a budúcich investičných projektov v Únii, 
do ktorých by bolo vhodné investovať. 
Táto „databáza projektov“ by mala 
zabezpečovať, aby sa pravidelne
a štruktúrovaným spôsobom zverejňovali 
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projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia.

informácie o investičných projektoch, čím 
by sa zabezpečilo, že investori majú 
spoľahlivé informácie, na ktorých založia 
svoje investičné rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia.

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé a transparentné
informácie, na ktorých založia svoje 
investičné rozhodnutia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 189
Thomas Mann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia.

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia. V súvislosti s databázou sa
hodnota prisudzuje ochrane základných 
obchodných tajomstiev.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 190
Paloma López Bermejo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu 
neistoty a netransparentnosti spájanej
s takýmito projektmi. Často je dôvodom 
skutočnosť, že súkromní investori
o projektoch nevedia alebo nemajú 
dostatočné informácie na posúdenie 
investičných rizík. Komisia a EIB by
s podporou členských štátov mali podporiť

(31) Komisia, Európsky parlament a EIB 
by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať.
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vytvorenie transparentnej databázy 
súčasných a budúcich investičných 
projektov v Únii, do ktorých by bolo 
vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB by s podporou členských štátov mali 
podporiť vytvorenie transparentnej 
databázy súčasných a budúcich 
investičných projektov v Únii, do ktorých 
by bolo vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ by mala zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia.

(31) V Únii existuje značné množstvo 
potenciálne životaschopných projektov, 
ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty
a netransparentnosti spájanej s takýmito 
projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, 
že súkromní investori o projektoch nevedia 
alebo nemajú dostatočné informácie na 
posúdenie investičných rizík. Komisia
a EIB s podporou členských štátov, ktoré 
by mali poskytnúť príslušné informácie
o projektoch, ktoré by mohli potenciálne
získať podporu, musia podporiť 
vytvorenie transparentnej databázy 
súčasných a budúcich investičných 
projektov v Únii, do ktorých by bolo 
vhodné investovať. Táto „databáza 
projektov“ musí zabezpečovať, aby sa 
pravidelne a štruktúrovaným spôsobom 
zverejňovali informácie o investičných 
projektoch, čím by sa zabezpečilo, že 
investori majú spoľahlivé informácie, na 
ktorých založia svoje investičné 
rozhodnutia.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 192
Maria João Rodrigues

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 
takisto začali pracovať na vytváraní
a podpore databáz projektov pri 
projektoch, ktoré majú význam
z vnútroštátneho hľadiska. Informácie, 
ktoré pripraví Komisia a EIB, by mali 
obsahovať odkazy na sprievodné 
vnútroštátne databázy projektov.

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 
takisto začali pracovať na vytváraní
a podpore databáz projektov pri 
projektoch, ktoré majú význam
z vnútroštátneho hľadiska vrátane 
vytvárania kvalitných pracovných miest. 
Informácie, ktoré pripraví Komisia a EIB, 
by mali obsahovať odkazy na sprievodné 
vnútroštátne databázy projektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 
takisto začali pracovať na vytváraní
a podpore databáz projektov pri 
projektoch, ktoré majú význam
z vnútroštátneho hľadiska. Informácie, 
ktoré pripraví Komisia a EIB, by mali 
obsahovať odkazy na sprievodné 
vnútroštátne databázy projektov.

(32) Členské štáty a ich vnútroštátne, 
regionálne a miestne orgány by mali
pracovať na vytváraní a podpore databáz 
projektov pri projektoch, ktoré majú 
význam z európskeho hľadiska.
Informácie, ktoré pripraví Komisia a EIB, 
by mali obsahovať odkazy na sprievodné 
databázy projektov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 
takisto začali pracovať na vytváraní
a podpore databáz projektov pri 
projektoch, ktoré majú význam
z vnútroštátneho hľadiska. Informácie, 
ktoré pripraví Komisia a EIB, by mali
obsahovať odkazy na sprievodné 
vnútroštátne databázy projektov.

(32) Členské štáty na vnútroštátnej úrovni 
takisto začali pracovať na vytváraní
a podpore databáz projektov pri 
projektoch, ktoré majú význam
z vnútroštátneho hľadiska. Informácie, 
ktoré pripraví Komisia a EIB, musia
obsahovať odkazy na sprievodné 
vnútroštátne databázy projektov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Hoci projekty identifikované
v databáze projektov môže EIB využiť pri 
identifikácii a výbere projektov 
podporovaných z EFSI, databáza projektov 
by pri identifikácii projektov mala mať 
širší, celoeurópsky rozsah pôsobnosti. 
Tento rozsah pôsobnosti môže zahŕňať 
projekty, ktoré majú šancu byť plne 
financované súkromným sektorom alebo 
pomocou iných nástrojov poskytovaných 
na európskej alebo vnútroštátnej úrovni.
EFSI by mal byť schopný podporovať 
financovanie a investície do projektov, 
ktoré boli identifikované v databáze 
projektov, no zahrnutie do zoznamu by 
nemalo automaticky znamenať prístup
k podpore z EFSI a fondu EFSI by mala 
byť poskytnutá možnosť voľne vyberať
a podporovať projekty, ktoré na zozname 

(33) Hoci projekty identifikované
v databáze projektov môže EIB využiť pri 
identifikácii a výbere projektov 
podporovaných z EFSI, databáza projektov 
by pri identifikácii projektov mala mať 
širší, celoeurópsky rozsah pôsobnosti. 
EFSI musí byť schopný podporovať 
financovanie a investície do projektov, 
ktoré boli identifikované v databáze 
projektov.
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zahrnuté nie sú.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 196
Csaba Sógor

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a vplyve EFSI.

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a hospodárskom a sociálnom vplyve EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Jérôme Lavrilleux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a vplyve EFSI.

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a vplyve EFSI. Na tento účel by EIB mala 
predložiť výročnú správu Európskemu 
parlamentu a Rade na prijatie stanoviska.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a vplyve EFSI.

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a skutočnom sociálnom a hospodárskom
vplyve EFSI s osobitným dôrazom na 
vytváranie pracovných miest.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je určiť obsah pravidelných správ EIB Európskemu parlamentu a Rade. Ako už bolo 
uvedené, je potrebné posúdiť, či financované investície majú vplyv na vytváranie pracovných 
miest.

Pozmeňujúci návrh 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB by mala
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a vplyve EFSI.

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť 
voči európskym občanom, EIB musí
Európskemu parlamentu a Rade pravidelne 
predkladať správy o dosiahnutom pokroku
a vplyve EFSI.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Občania Únie a vnútroštátne orgány
členských štátov by mali byť informované
o činnostiach a finančných prostriedkov 
pridelených z EFSI; zdôrazňuje, že je
potrebné zaručiť transparentnosť
a zverejňovanie dokumentov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť vhodné pokrytie 
záručných záväzkov EÚ a s cieľom 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť záruky 
EÚ by právomoc prijímať akty v súlade
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o úpravu súm, 
ktoré sa majú uhrádzať zo všeobecného 
rozpočtu Únie, a zodpovedajúce zmeny 
prílohy I, mala byť delegovaná na 
Komisiu. Je obzvlášť dôležité, aby 
Komisia uskutočnila počas svojich 
prípravných prác primerané konzultácie,
a to aj na expertnej úrovni. Komisia by pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné
a primerané zasielanie relevantných 
dokumentov Európskemu parlamentu
a Rade.

(35) S cieľom zabezpečiť vhodné pokrytie 
záručných záväzkov EÚ a s cieľom 
zabezpečiť nepretržitú dostupnosť záruky 
EÚ je obzvlášť dôležité, aby Komisia 
uskutočnila počas svojich prípravných prác 
primerané konzultácie, a to aj na expertnej 
úrovni.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 202
Monika Vana, Terry Reintke
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky na vykonávanie tohto 
nariadenia, vykonávacie právomoci by sa 
mali preniesť na Komisiu, pokiaľ ide
o model, ktorý sa použije pri predkladaní 
informácií o investičných projektoch a ich 
prínose k dosiahnutiu cieľov politiky 
Únie. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Keďže ciele tohto nariadenia, 
konkrétne podpora investícií v Únii
a zabezpečenie zlepšeného prístupu 
spoločností s maximálne 3 000 
zamestnancami k financovaniu, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov z dôvodu rôznorodosti ich 
fiškálnej kapacity konať a z dôvodu ich 
rozsahu a účinkov ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto 
cieľov,

(36) Keďže ciele tohto nariadenia, 
konkrétne podpora investícií v Únii
a zabezpečenie zlepšeného prístupu
malých a stredných podnikov,
mikropodnikov a spoločností s maximálne 
3 000 zamestnancami, inovatívnych 
začínajúcich podnikov a vysokorizikových 
projektov k financovaniu, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov z dôvodu rôznorodosti ich fiškálnej 
kapacity konať a z dôvodu ich rozsahu
a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii.
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
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na dosiahnutie týchto cieľov,

Or. it


