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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy úroveň investícií v EÚ od roku 2007, keď 
dosahovala najvyššie hodnoty, poklesla o 15 %. Je to prekážkou oživenia hospodárstva, 
vytvárania pracovných miest, dlhodobého rast a konkurencieschopnosti. Investičná medzera 
ďalej ohrozuje dosiahnutie cieľov stanovených stratégiou Európa 2020, predovšetkým 
hlavného cieľa 75 percentnej zamestnanosti v skupine obyvateľov vo veku od 24 do 64 rokov, 
ktorý sa má dosiahnuť do roku 2020. V treťom štvrťroku 2014 bola miera nezamestnanosti 
v krajinách EÚ-28 stále na úrovni 9,7 %. Okrem toho sa príliš veľa mladých Európanov blíži 
k hranici chudoby. Napriek tomu sa členským štátom nedarí účinne využívať európske fondy, 
najmä iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí.
I keď sa zaznamenal pozitívny vplyv politiky súdržnosti, súčasné snahy podporovať rast a 
zamestnanosť neboli dostatočne úspešné. Je preto naliehavo nutná nová doplňujúca iniciatíva 
zameraná na rast a vytváranie pracovných miest. V tejto súvislosti by sme mali privítať návrh 
zriadiť Európsky fond pre strategické investície, ktorý má potenciál poskytnúť – spolu 
s ďalšími nástrojmi – rýchle hospodárske stimuly.
Ako ukazujú skúsenosti, existuje významná súvislosť medzi mierou nezamestnanosti 
a investíciami; môžeme preto očakávať, že tento fond – ak bude mať správnu štruktúru a bude 
dobre riadený – podporí naliehavo potrebnú strednodobú až dlhodobú zamestnanosť. Podľa 
očakávaní fond počas trojročného obdobia zmobilizuje 315 miliárd EUR a vytvorí 1,3 milióna 
dodatočných priamych a nepriamych pracovných miest. Potenciálny vplyv fondu na 
zamestnanosť bude závisieť od mnohých faktorov, najmä od jeho možnosti podporovať 
projekty s potenciálom vytvárania pracovných miest, od pákového efektu súkromného 
kapitálu, jeho kompatibilnosti s ďalšími existujúcimi nástrojmi, ako aj od včasného uvoľnenia 
finančných prostriedkov a dodatočných opatrení určených pre trhy práce.

Potenciál vytvárania pracovných miest

Hlavným cieľom projektov financovaných z EFSI by malo byť vytváranie rastu a vhodných 
kvalitných pracovných miest. Toto by mala byť hlavná zásada  celého návrhu nariadenia. Na 
posúdenie výkonnosti by sa mali dôkladne zhodnotiť množstvo a kvalita pracovných miest 
vytvorených fondom, pričom je nutné venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu podmienok v 
oblasti zamestnanosti, pokiaľ ide o vytvorené pracovné miesta. Toto posúdenie by malo slúžiť 
aj ako užitočný nástroj v prípade budúceho preskúmania EFSI.
Na to, aby sa neoslabil potenciál vytvárania pracovných miest, členské štáty musia 
podporovať aktívne politiky v oblasti trhu práce s cieľom zabezpečiť prispôsobenie zručností 
svojej pracovnej sily potrebám sektorov s vysokým investičným potenciálom. V tejto 
súvislosti majú veľký význam reformy verejných služieb zamestnanosti a Európskej siete 
služieb zamestnanosti.

Podpora MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou

MSP so sídlom v EÚ predstavujú 99 % podnikov v EÚ, zamestnávajú viac ako 90 miliónov 
osôb a v ostatnom období vytvorili 85 % čistého nárastu počtu pracovných miest. Majú teda 
veľký potenciál vytvárania pracovných miest, ktorý by sa mal posilniť. Úspech EFSI bude 
závisieť od rozsahu, v akom bude súkromný sektor pripravený investovať, preto by sa mali 
maximalizovať stimuly pre súkromný sektor. Fond by mal mať štruktúru, vďaka ktorej by sa 
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predišlo tomu, aby boli projekty financované aj bez jeho podpory. Preto by sa mali 
uprednostniť projekty s pomerne vysokým rizikovým profilom, ako aj projekty s potenciálom 
stať sa ekonomicky životaschopnými vďaka financovaniu z EFSI.

Zhromažďovanie dodatočných finančných prostriedkov

Po období nutnej konsolidácie verejných financií prišiel čas, aby európske krajiny investovali. 
Na to, aby sa maximalizoval investičný potenciál fondu a tým pádom aj vytváranie 
pracovných miest, je nutné vytvoriť stimuly pre členské štáty, pokiaľ ide o ich finančné 
zapojenie do EFSI. Finančné príspevky členských štátov do EFSI vrátane možnej účasti na 
investičných platformách by preto Komisia nemala zohľadňovať pri stanovovaní fiškálnych 
úprav v rámci preventívnej alebo nápravnej časti paktu.

Vzťah s ďalšími existujúcimi nástrojmi

Úspech EFSI bude tiež závisieť od jeho možnosti súbežne existovať s už jestvujúcimi 
finančnými nástrojmi v Európe a od jeho možnosti tieto nástroje – napríklad európske 
štrukturálne a investičné fondy – posilniť. Nato, aby sa maximalizoval potenciál týchto 
finančných nástrojov vytvárať pracovné miesta, mala by byť možnosť jednak využívať 
európske štrukturálne a investičné fondy ako príspevok k financovaniu projektov v rámci 
EFSI a jednak využívať EFSI na projekty spolufinancovania, ktoré sú oprávnené v rámci 
zásahov európskej štrukturálnej politiky.

Ďalšie opatrenia

V záujme funkčnosti EFSI Európska komisia tiež iniciuje a podporí ďalšie opatrenia 
zamerané na zvýšenie predvídateľnosti regulačného rámca a odstránenie prekážok, ktoré 
bránia investíciám, čím sa zvýši atraktívnosť Európy pre investície.
Okrem toho by metóda výberu investičných projektov mala zohľadňovať rôzne úrovne 
rozvoja vnútroštátnych finančných trhov, ako aj ich stabilitu, ktorá bude mať priamy vplyv na 
schopnosť využiť fond v členských štátoch.  Toto by zabezpečilo rozdelenie finančných 
zdrojov v celej EÚ vrátane krajín, ktoré najviac postihla kríza.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
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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.

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 podporia 
a vytvoria strednodobú až dlhodobú
zamestnanosť a dopyt a povedú k 
priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy úroveň investícií v EÚ od roku 2007 poklesla o 15 
%, čo bránilo oživeniu hospodárstva a spôsobilo vysokú mieru nezamestnanosti. Jedným 
z hlavných cieľov Európskeho fondu pre strategické investície by preto mala byť podpora 
projektov s veľkým potenciálom vytvárania pracovných miest. Toto by malo byť jednou 
z hlavných zásad v celom návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Cieľ strategických investícií na 
podporu udržateľného rastu by sa mal 
sledovať súbežne s cieľom vytvárať 
strednodobú až dlhodobú zamestnanosť, 
pričom sa dodržujú podmienky v oblasti 
zamestnanosti v členských štátoch. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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 
rast, a to najmä prostredníctvom iniciatív 
stanovených v stratégii Európa 2020, 
ktorými sa zaviedol prístup presadzujúci 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, 
ktorý však, žiaľ, nemal dostatočný vplyv 
na úrovne zamestnanosti a chudoby. 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 –
dôrazne sa zameriavajúc na ich potenciál 
v oblasti vytvárania rastu a pracovných 
miest –, sú preto potrebné ďalšie
a doplňujúce opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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 
a zabezpečiť zlepšený prístup 
k financovaniu s cieľom vytvárať rast 
a pracovné miesta. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky, ktoré 
majú sídlo v Únii a predstavujú 99 % 
podnikov v Únii a zamestnávajú viac ako 
90 miliónov pracovníkov v Únii. Zároveň 



PA\1050420SK.doc 7/15 PE549.263v01-00

SK

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.

je vhodné poskytnúť výhodu takéhoto 
zlepšeného prístupu k financovaniu aj 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ktoré majú sídlo v Únii a 
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

Odôvodnenie

Jedným z hlavných cieľov Európskeho fondu pre strategické investície by mala byť podpora 
projektov s veľkým potenciálom vytvárania pracovných miest. Toto by malo byť jednou 
z hlavných zásad v celom návrhu nariadenia. Osobitne by sa mali podporovať MSP, ktoré 
majú sídlo v Únii, ktoré v súčasnosti zamestnávajú viac ako 90 miliónov pracovníkov v EÚ, 
predstavujú 99 % podnikov a v ostatných rokoch vytvorili 85 % čistého počtu pracovných 
miest.

Pozmeňujúci návrh 5

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 potenciálom 
vytvárania pracovných miest, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov Únie, najmä pokiaľ ide o cieľ 
stratégie Európa 2020 v oblasti 
zamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vplyv EFSI na zamestnanosť by sa 
mal systematicky monitorovať a ďalej 
podporovať, najmä s cieľom dosiahnuť 
dlhotrvajúce sociálne prínosy v podobe 
udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti. 
Toto by tiež malo zabezpečiť spravodlivé 
rozdelenie návratnosti investícií medzi 
investorov a pracovníkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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, čo 
môže znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, ktoré by bolo nadmerné pre 
súkromných investorov bez podpory 
EFSI, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

Or. en

Odôvodnenie

EFSI má do európskeho hospodárstva priniesť finančné prostriedky dodatočných investorov. 
Fond by preto mal byť navrhnutý tak, aby sa predišlo situáciám, keď by fond financoval 
investičné projekty, ktoré by sa realizovali aj bez jeho podpory. Účasť EFSI by mala 
vybraným projektom umožniť, aby sa stali ekonomicky životaschopné.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Nato, aby sa maximálne využil 
potenciál EFSI v oblasti vytvárania 
pracovných miest by členské štáty mali 
naďalej uskutočňovať štrukturálne 
reformy a iniciovať dodatočné iniciatívy 
zamerané na ich vnútroštátne trhy práce, 
ako sú prispôsobené programy odborného 
vzdelávania s cieľom prispôsobiť 
zručnosti pracovníkov potrebám sektorov 
využívajúcich podporu EFSI, 
posilňovanie služieb zamestnanosti 
s cieľom podporovať aktívne politiky 
v oblasti trhu práce a na mieru šité služby 
pre podniky s cieľom pripraviť ich na 
expandovanie a vytváranie väčšieho 
množstva pracovných miest, ako aj 
podpora začínajúcich podnikov a 
samostatne zárobkovo činných osôb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Na podporu účinku EFSI na 
zamestnanosť by metóda výberu 
investičných projektov mala zohľadňovať 
rôzne úrovne rozvoja vnútroštátnych 
finančných trhov, ako aj ich stabilitu, 
ktorá bude mať priamy vplyv na 
schopnosť využiť EFSI v členských 
štátoch. Zabezpečí sa tým rozdelenie 
finančných zdrojov v celej Únii vrátane 
členských štátov, ktoré najviac postihla 
finančná kríza.

Or. en



PE549.263v01-00 10/15 PA\1050420SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Finančné príspevky členských 
štátov do EFSI vrátane možnej účasti na 
investičných platformách by Komisia 
nemala zohľadňovať pri stanovovaní 
fiškálnych úprav v rámci preventívnej 
alebo nápravnej časti paktu. V prípade
prekročenia referenčnej hodnoty deficitu 
by Komisia nemala začať postup pri 
nadmernom deficite, ak k prekročeniu 
došlo iba v dôsledku príspevku a ak je toto 
prekročenie malé a očakáva sa, že bude 
dočasné. Žiadny postup by sa nemal začať 
ani pri posudzovaní prekročenia 
referenčnej hodnoty deficitu v prípade, že 
prekročenie je spôsobené výlučne 
príspevkami do EFSI. 

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné povzbudiť čo najviac členských štátov, aby sa zapojili do EFSI, s cieľom 
maximalizovať pozitívne účinky na európske hospodárstvo. Finančné príspevky členských 
štátov vrátane príspevkov do investičných platforiem preto nespúšťajú postup pri nadmernom 
deficite.

Pozmeňujúci návrh 11

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 

(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 
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potenciál prilákania investorov do 
investičných oblastí, na ktoré sa zameriava 
EFSI.

potenciál prilákania investorov do 
investičných oblastí, na ktoré sa zameriava 
EFSI. EFSI sa tiež môže využívať na 
projekty spolufinancovania, ktoré sú 
oprávnené v rámci európskych 
štrukturálnych a investičných fondov.

Or. en

Odôvodnenie

K EFSI by sa malo pristupovať ako k investičnému nástroju, ktorý doplňuje už existujúce 
európske štrukturálne a investičné fondy. Spolufinancovanie projektov medzi EFSI a EŠIF by 
malo fungovať obidvomi smermi, aby sa maximalizovali účinky obidvoch nástrojov. 
Predovšetkým využívanie finančných nástrojov EFSI – napríklad pôžičiek – môže napomôcť 
pokračovanie mnohých významných projektov v rámci štrukturálnej politiky, ktoré boli 
zablokované pre nedostatok verejných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 12

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, pričom prístup k nemu treba 
posilňovať multilinguálnou 
a decentralizovanejšou podporou 
účinného šírenia informácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom EFSI je podporovať investície v 
Únii a zabezpečovať zlepšený prístup 
spoločností s maximálne 3 000 
zamestnancami k financovaniu, s 
osobitným dôrazom na malé a stredné 
podniky, prostredníctvom poskytnutia 
kapacity v oblasti preberania rizík pre EIB
(„dohoda o EFSI“).

Účelom EFSI je podporovať investície v 
Únii a zabezpečovať zlepšený prístup 
spoločností, ktoré majú sídlo v Únii, s 
maximálne 3 000 zamestnancami k 
financovaniu, s osobitným dôrazom na 
malé a stredné podniky, prostredníctvom 
poskytnutia kapacity v oblasti preberania 
rizík pre EIB („dohoda o EFSI“).
Celkovým cieľom EFSI je podporovať 
a zabezpečovať udržateľný a dlhodobý 
rast a vytváranie pracovných miest v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty, ktoré sa stanú zmluvnými 
stranami dohody o EFSI, budú môcť 
poskytovať svoj príspevok najmä formou 
hotovosti alebo záruky prijateľnej pre EIB. 
Iné tretie strany budú môcť poskytovať 
svoj príspevok výhradne formou hotovosti.

3. Členské štáty, ktoré sa stanú zmluvnými 
stranami dohody o EFSI, budú môcť 
poskytovať svoj príspevok najmä formou 
hotovosti alebo záruky prijateľnej pre EIB. 
Iné tretie strany budú môcť poskytovať 
svoj príspevok výhradne formou hotovosti. 
Finančné príspevky členských štátov 
vrátane možných príspevkov do 
investičných platforiem Komisia 
nezohľadňuje  pri stanovovaní fiškálnych 
úprav v rámci preventívnej alebo 
nápravnej časti Paktu stability a rastu. V 
prípade prekročenia referenčnej hodnoty 
deficitu Komisia nezačne postup pri 
nadmernom deficite, ak k prekročeniu 
došlo iba v dôsledku príspevku a ak je toto 
prekročenie malé a očakáva sa, že bude 
dočasné. Žiadny postup sa nezačne ani pri 
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posudzovaní prekročenia referenčnej 
hodnoty deficitu v prípade, že prekročenie 
je spôsobené výlučne príspevkami do 
EFSI. 

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné povzbudiť čo najviac členských štátov, aby sa zapojili do EFSI, s cieľom 
maximalizovať jeho pozitívne účinky na európske hospodárstvo. Finančné príspevky 
členských štátov vrátane príspevkov do investičných platforiem preto nespúšťajú postup pri 
nadmernom deficite.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investičný výbor sa skladá zo šiestich 
nezávislých expertov a generálneho 
riaditeľa. Nezávislí experti musia mať 
vysokú úroveň relevantných trhových 
skúseností s financovaním projektov a 
vymenúva ich riadiaci výbor na 
obnoviteľné pevne stanovené obdobie 
troch rokov.

Investičný výbor sa skladá zo šiestich 
nezávislých expertov a generálneho 
riaditeľa. Nezávislí experti musia mať 
vysokú úroveň relevantných trhových 
skúseností s financovaním projektov, ako 
aj dôkladnú znalosť trhov práce, odvetví 
a ich špecifík, a vymenúva ich riadiaci 
výbor na obnoviteľné pevne stanovené 
obdobie troch rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) investície do sektorov s veľkým 
potenciálom vytvárania pracovných miest, 
pričom sa zameriava na dlhodobé 
a udržateľné účinky.
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Or. en

Odôvodnenie

V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy úroveň investícií v EÚ od roku 2007 poklesla o 15 
%, čo bránilo oživeniu hospodárstva a spôsobilo vysokú mieru nezamestnanosti. Jedným 
z hlavných cieľov Európskeho fondu pre strategické investície by preto mala byť podpora 
projektov s veľkým potenciálom vytvárania pracovných miest. Toto by malo byť jednou 
z hlavných zásad v celom návrhu nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. 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, do 
ktorých EIB investuje s podporou záruky 
EÚ.

4. 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, do 
ktorých EIB investuje s podporou záruky 
EÚ. EFSI sa tiež môže využívať na 
projekty spolufinancovania, ktoré sú 
oprávnené na európske štrukturálne a 
investičné fondy.

Or. en

Odôvodnenie

K EFSI by sa malo pristupovať ako k investičnému nástroju, ktorý doplňuje už existujúce 
európske štrukturálne a investičné fondy. Spolufinancovanie projektov medzi EFSI a EŠIF by 
malo fungovať obidvomi smermi, aby sa maximalizovali účinky obidvoch nástrojov. 
Predovšetkým využívanie finančných nástrojov EFSI – napríklad pôžičiek – môže napomôcť 
pokračovanie mnohých významných projektov v rámci štrukturálnej politiky, ktoré boli 
zablokované pre nedostatok verejných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) posúdenie množstva, kvality 
a udržateľnosti vytvorených pracovných 
miest;

Or. en


