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Pozmeňujúci návrh 45
Csaba Molnár

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, najmä pokiaľ ide o 
energetickú infraštruktúru. 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, 
ktorý bol vážny najmä v niektorých 
členských štátoch, sa spomaľuje oživenie 
hospodárstva a negatívne je ovplyvnené 
vytváranie pracovných miest, dlhodobé 
vyhliadky rastu a konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Christian Ehler

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 

(1) Hospodárska a finančná kríza 
spôsobila, že došlo k zníženiu miery 
investícií, vedomostí a valorizácie 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 
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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.

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, čo 
potenciálne bráni realizácii zámerov a 
cieľov stratégie Európa 2020 pre 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Gunnar Hökmark

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 %. Únia trpí hlavne 
nedostatkom súkromných investícií, ktoré 
by mohli prispieť ku 
konkurencieschopnosti a novým 
pracovným miestam. K poklesu investícií 
dochádza z dôvodu nestabilných 
verejných financií, vyššieho dlhového 
zaťaženia a vysokých úrokových mier, 
ktoré spôsobujú nízky rast a neistotu na 
trhoch v súvislosti s hospodárskou 
budúcnosťou. Stabilizované verejné 
financie umožnili tam, kde sa to podarilo 
dosiahnuť, nižšie úrokové sadzby a nízky, 
ale nedostatočný nárast investícií. Je 
potrebné zvýšiť atraktivitu investovania 
do európskych podnikov, do nových 
spoločností, ako aj do zavedených a 
rastúcich odvetví a infraštruktúry 
modernej znalostnej ekonomiky. 
Investície do výskumu, vedy a rozvoja sú 
dôležité s cieľom zlepšiť európsku 



AM\1053517SK.doc 5/172 PE551.907v01-00

SK

konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 fiškálnych 
obmedzení a úsporných opatrení 
uložených členským štátom, ktoré oslabili 
ďalší dopyt a zvýšili neistoty na trhoch v 
súvislosti s hospodárskou budúcnosťou. V 
dôsledku tohto nedostatku investícií, ktorý 
bol vážny najmä v členských štátoch, 
ktoré boli najviac postihnuté krízou, sa 
spomaľuje oživenie hospodárstva a 
negatívne je ovplyvnené vytváranie 
pracovných miest, dlhodobé vyhliadky 
rastu a konkurencieschopnosť.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 regióny najviac 
zasiahnuté krízou, 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. Investície sú 
kľúčovým prvkom, ktorý nielenže 
stimuluje rýchle hospodárske a sociálne 
zotavenie z krízy, ale podnieti aj 
vytváranie väčšieho množstva 
kvalitnejších pracovných miest v celej 
Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
opatrení vrátane zníženia miezd a 
verejných výdavkov, ktoré oslabili ďalší 
dopyt a zvýšili neistoty na trhoch v 
súvislosti s hospodárskou budúcnosťou a 
fiškálnymi obmedzeniami, ktoré sa na
členské štáty kladú prostredníctvom 
pravidiel Paktu stability a rastu a 
neochoty ECB rozhodne zasiahnuť do 
trhov so štátnymi dlhopismi. V dôsledku 
tohto nedostatku investícií sa spomaľuje 
oživenie hospodárstva a negatívne je
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ovplyvnené vytváranie pracovných miest a 
dlhodobé vyhliadky rastu a 
konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Csaba Molnár

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, pričom 
je potrebné mať na pamäti sociálny 
rozmer takýchto politík. 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 52
Aldo Patriciello

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 

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

pre stimuláciu investícií sú predovšetkým
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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 53
Gunnar Hökmark

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. V záujme zlepšenia 
konkurencieschopnosti Európy a 
sprostredkovania potrebnej trhovej istoty 
sú stabilné verejné financie a štrukturálne 
reformy nevyhnutnými predpokladmi, aby 
sa investície do Európy vrátili na 
predchádzajúce úrovne. Je potrebné 
zbaviť sa predpisov, ktoré zdržujú alebo 
odkladajú investície, s cieľom otvoriť 
vnútorný trh pre investície a zabezpečiť, 
aby finančné trhy a európske banky 
poskytovali likviditu, vytváranie trhu a 
pôžičky na financovanie investičných 
potrieb. 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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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. Investície možno stimulovať iba 
pomocou opatrení, ktoré môžu prispieť k 
vytvoreniu účinného kolobehu, v rámci 
ktorého investičné projekty pomôžu 
podporiť zamestnanosť a dopyt a povedú k 
priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 55
Edouard Martin

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 

(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, 
ktorý vznikol v dôsledku nedostatku 
investícií, sú potrebné komplexné 
opatrenia. Oživenie verejných financií 
nebude možné bez podpory činností a 
investícií, ktoré pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú k 
priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.
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účinného kolobehu, v rámci ktorého
investičné projekty pomôžu podporiť 
zamestnanosť a dopyt a povedú k 
priebežnému zvyšovaniu rastového 
potenciálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

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. Nové investičné projekty 
pomôžu podporiť zamestnanosť a dopyt a 
povedú k priebežnému zvyšovaniu 
rastového potenciálu, pričom zároveň 
zabezpečia sociálnu a regionálnu 
súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prostredníctvom iniciatívy pre globálnu 
infraštruktúru uznala skupina G20 

(3) Prostredníctvom iniciatívy pre globálnu 
infraštruktúru uznala skupina G20 
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dôležitosť investícií pri posilňovaní dopytu 
a zvyšovaní produktivity a rastu a 
zaviazala sa vytvoriť prostredie, ktoré bude 
priaznivejšie pre vyššie úrovne investícií.

dôležitosť investícií pri posilňovaní dopytu 
a zvyšovaní produktivity a rastu a 
zaviazala sa vytvoriť prostredie, ktoré bude 
priaznivejšie pre vyššie úrovne investícií. 
EFSI by mal doplniť celkovú stratégiu na 
zlepšenie investovania v Európe, a nie 
nahradiť ostatné investície a finančné 
štruktúry či ohroziť investície Únie do 
vedy, výskumu a vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Christian Ehler

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, 
a prostredníctvom európskeho semestra 
pre koordináciu hospodárskej politiky. 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. en

Pozmeňujúci návrh 59
David Borrelli, Dario Tamburrano
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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 bola počas hospodárskej a 
finančnej krízy zodpovedná za 
štrukturálne reformy a rozpočtové škrty, 
ktoré oddialili dosiahnutie hospodárskych 
cieľov stanovených v stratégii Európa 
2020. 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, ktoré 
sú z hospodárskeho, environmentálneho a 
sociálneho hľadiska životaschopné, sú 
potrebné opatrenia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(4) Únia bola počas hospodárskej a 
finančnej krízy zodpovedná za 
štrukturálne reformy a rozpočtové škrty, 
ktoré oddialili dosiahnutie cieľov 
stanovených v stratégii Európa 2020 v 
oblasti hospodárstva. Sú potrebné 
opatrenia 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 na financovanie 
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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.

životaschopných investičných projektov, 
ktorými sa posilní sociálna a regionálna 
súdržnosť prostredníctvom vytvorenia 
kvalitných pracovných miest, ako aj 
rozšírenie a zlepšenie produktívnej 
základne členských štátov, najmä tých, 
ktoré sú najviac zasiahnuté krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 
v záujme koordinácie politík a nástrojov
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. en

Pozmeňujúci návrh 62
Anne Sander

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, 
a prostredníctvom stanovenia európskeho 
semestra pre koordináciu hospodárskej 
politiky. 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 63
Kaja Kallas

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 Európsku komisiu. Tieto 
politické usmernenia obsahovali výzvu na 
energetickú Úniu, prepojený jednotný 
digitálny trh a 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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Európska komisia predložila 13. 
januára 2015 oznámenie1 a o tom, ako 
bude uplatňovať existujúce pravidlá 
Paktu stability a rastu.

__________________
1 a Oznámenie Európskemu parlamentu, 
Rade, Európskej centrálnej banke, 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
Európskej investičnej banke nazvané 
„Optimálne využívanie flexibility v rámci 
existujúcich pravidiel Paktu stability a 
rastu“. COM(2015)0012.
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Or. en

Odôvodnenie

V tomto citovanom oznámení sa vysvetľuje, akým spôsobom bude Komisia uplatňovať 
ohlásený priaznivý výhľad v súvislosti s investíciami členských štátov v rámci operácií EFSI, 
pokiaľ ide o Pakt stability a rastu, a preto ide o dôležitý odkaz v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 66
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Financovaním EFSI by sa nemal 
ohroziť výskum, veda a vývoj Únie, či už 
na úrovni EÚ, alebo na vnútroštátnej 
úrovni. Cieľom by malo byť využitie tých 
finančných prostriedkov v rozpočte EÚ, 
ktoré v súčasnosti nemajú žiadny alebo 
len malý vplyv na prilákanie súkromných 
investícií, a malý vplyv na vyššiu 
konkurencieschopnosť a nové inovácie 
potrebné na vytvorenie vedúceho 
postavenia Európy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

vypúšťa sa
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investície v celej Európe vo všeobecnosti –
by mali z tejto sprievodnej snahy 
profitovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Kaja Kallas

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, najmä v oblasti energetických, 
digitálnych a kapitálových trhov, zlepší sa 
predvídateľnosť regulačných predpisov a 
podporí sa mentálny posun ku kultúre 
podstupovania rizika. Práca EFSI – a 
investície v celej Európe vo všeobecnosti –
by mali z tejto sprievodnej snahy 
profitovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

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, odstráni sa 
byrokracia a zníži sa administratívna 
záťaž, posilní sa jednotný trh a zlepší sa 
predvídateľnosť regulačných predpisov. 
Práca EFSI – a investície v celej Európe vo 
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všeobecnosti – by mali z tejto sprievodnej 
snahy profitovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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 vytvorením skutočne 
fungujúcej únie kapitálových trhov v 
záujme sprístupnenia finančných 
prostriedkov bez ohľadu na geografickú 
polohu v rámci Únie, 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. en

Pozmeňujúci návrh 71
Anne Sander

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, zníži sa administratívna záťaž, ktorú 
ťažko znášajú najmä MSP, a zlepší sa 
predvídateľnosť regulačných predpisov.
Práca EFSI – a investície v celej Európe vo 
všeobecnosti – by mali z tejto sprievodnej 
snahy profitovať.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) EFSI by sa mal v rámci viacročného 
finančného rámca na rok 2014 – 2020 
považovať za dočasný a jednorazový 
nástroj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Carlos Zorrinho

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) Účel EFSI by mal byť dvojaký: a)
pomáhať pri riešení ťažkostí s 
financovaním a realizovať produktívne 
investície v Únii a b) zabezpečiť zlepšený 
prístup k financovaniu pre malé a stredné 
podniky a malé spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ako aj inovačné 
MSP a inovačné spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou. Prekonanie 
súčasných investičných ťažkostí Európy 
by malo prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti, inovačného 
potenciálu, hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti Únie, ako aj k 
energetickej efektívnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov prechodom na 
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udržateľné a obehové hospodárstvo. 
Inteligentné investície zo sietí podnikov, 
konzorcií a partnerstiev by takisto mali 
byť oprávnené na posilnenie kolektívnej 
efektívnosti na regionálnej, vnútroštátnej 
a európskej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 transformačných investícií v 
Únii a zabezpečiť zlepšený prístup k 
financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky 
vrátane zakladania začínajúcich a 
osamostatnených podnikov z univerzít. 
Zároveň je vhodné poskytnúť výhodu 
takéhoto zlepšeného prístupu k 
financovaniu aj malým spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sú 
spoločnosťami s maximálne 500
zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie a k 
podpore prechodu energetickej 
efektívnosti a efektívnosti využívania 
zdrojov na udržateľné a obehové 
hospodárstvo.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Martina Werner, Bernd Lange

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: a)
pomáhať pri riešení ťažkostí s 
financovaním a realizáciou produktívnych 
investícií v Únii a b)zabezpečiť zlepšený 
prístup k financovaniu. Zámerom je, aby 
bol zlepšený prístup k financovaniu 
obzvlášť prínosný pre malé a stredné 
podniky, ako aj malé spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou, inovačné 
MSP a inovačné spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou. 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, inovačného 
potenciálu, hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti Únie a 
prostredníctvom prechodu na trvalo 
udržateľné hospodárstvo k väčšej 
energetickej efektívnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov. Okrem toho by mal 
dôraz na malé a inovačné podniky 
prispieť k udržateľnej opätovnej 
industrializácii – najmä prostredníctvom 
zvýšenia globálnej konkurencieschopnosti 
európskych MSP, pokiaľ ide o investície 
do digitalizácie priemyselného 
hodnotového reťazca.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho
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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) Účel EFSI by mal byť dvojaký: a)
pomáhať pri riešení ťažkostí s 
financovaním a realizovať inovačné a 
produktívne investície v Únii a b)
zabezpečiť zlepšený prístup k financovaniu 
pre malé a stredné podniky a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ako aj inovačné MSP a 
inovačné spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie, ako aj 
k energetickej efektívnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov prechodom na 
udržateľné a obehové hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Christian Ehler

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 

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním a 
realizáciou produktívnych investícií v Únii, 
ktoré poskytujú okamžitú podporu pre 
európske hospodárstvo, a zabezpečiť 
zlepšený prístup k financovaniu. Zámerom 
je, aby bol zlepšený prístup k financovaniu 
obzvlášť prínosný pre malé a stredné 
podniky, malé spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s maximálne 3 000 
zamestnancami, ale nemal by sa 
obmedzovať iba na tieto typy spoločností. 
Ak sa preklenú súčasné investičné ťažkosti 
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investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Európy, malo by sa prispieť k ukončeniu 
inovačných rozdielov v Európe, posilneniu 
inovačného potenciálu, 
konkurencieschopnosti, hospodárskeho 
rastu a zamestnanosti, ako aj k 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Pre niektoré typy projektov – najmä pre dlhodobé investičné a výskumné inovačné činnosti –
predstavuje nedostatočný prístup k rizikovému financovaniu problém, ktorému čelia všetky 
typy spoločností bez ohľadu na svoju veľkosť. V portfóliu finančných nástrojov v rámci EFSI 
by mali zohľadňovať rôzne potreby financovania pre rôzne typy spoločností s cieľom 
maximalizovať pákový efekt súkromných investícií v rámci EFSI.

Pozmeňujúci návrh 78
Patrizia Toia

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, 
odstrániť súčasný nedostatok investícií 
medzi členskými štátmi v Únii a 
zabezpečiť zlepšený prístup k 
financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky, 
najmä pre inovačné a začínajúce 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 inovačného 
potenciálu, hospodárskej, sociálnej a 
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územnej súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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 mikropodniky a 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. en

Pozmeňujúci návrh 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním a 
realizáciou produktívnych investícií v Únii 
a zabezpečiť zlepšený prístup k 
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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.

financovaniu. Zámerom je, aby bol 
zlepšený prístup k financovaniu obzvlášť 
prínosný pre malé a stredné podniky so 
strednou kapitalizáciou a družstvá. Môže 
byť vhodné poskytnúť výhodu takéhoto 
zlepšeného prístupu k financovaniu aj 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ktoré sú spoločnosťami 
s maximálne 3 000 zamestnancami, keď 
projekty prispievajú k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest, 
priemyselnému rozvoju a k sociálnej a 
environmentálnej udržateľnosti. Ak sa 
preklenú súčasné investičné ťažkosti 
Európy, malo by sa prispieť k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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, posilniť sociálnu a 
regionálnu súdržnosť prostredníctvom 
vytvorenia kvalitných pracovných miest, 
ako aj rozšírenia a zlepšenia produktívnej 
základne členských štátov, najmä tých, 
ktoré sú najviac zasiahnuté krízou. 
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 
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zamestnancami. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Edouard Martin

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 by bolo vhodné, ak to zdroje 
umožnia, poskytnúť výhodu takéhoto 
zlepšeného prístupu k financovaniu aj 
spoločnostiam so strednou trhovou 
kapitalizáciou. Ak sa preklenú súčasné 
investičné ťažkosti Európy, malo by sa 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať (10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
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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.

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 a 
digitálneho rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 a územnej súdržnosti Únie, ako aj 
k energetickej efektívnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov prechodom na 
udržateľné, digitálne a obehové 
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hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

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, 
rýchlo rastúce spoločnosti alebo 
spoločnosti s potenciálnym rastom 
vrátane začínajúcich 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 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním a 

(10) Účelom EFSI by malo byť pomáhať 
pri riešení ťažkostí s financovaním a 
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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.

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 zabezpečiť, aby z 
takéhoto zlepšeného prístupu k 
financovaniu mali výhody inovačné 
začínajúce spoločnosti. Ak sa preklenú 
súčasné investičné ťažkosti Európy, malo 
by sa prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie a k 
dosiahnutiu energetických a 
environmentálnych cieľov EÚ na roky 
2020, 2030 a 2050 s cieľom urýchliť 
prechod na nízkouhlíkové, obehové a 
spoločné hospodárstvo. 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 87
Csaba Molnár

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, ako 
je zníženie nezamestnanosti mládeže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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, sociálnou a 
environmentálnou hodnotou, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov Únie, najmä článku 194 zmluvy. 
Tieto investície by mali byť vložené, ale 
nie výlučne, do projektov spoločného 
záujmu, ktorých cieľom je dobudovať 
jednotný trh v odvetví dopravných, 
telekomunikačných a energetických 
infraštruktúr vrátane prepojení 
dopravných a energetických sietí a 
digitálnych infraštruktúr, rozširovať 
využívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov a zvyšovať energetickú 
efektívnosť a efektívnosť využívania 
zdrojov, zvyšovať jeho 
konkurencieschopnosť, prispievať k 
udržateľnému rozvoju a využívať možné 
synergie medzi týmito odvetviami; v 
oblasti rozvoja miest a vidieka a sociálnej 
oblasti; v oblasti životného prostredia a 
prírodných zdrojov; a v tých oblastiach, 
ktoré posilňujú európsku vedeckú a 
technologickú základňu, ako aj prínosy 
pre spoločnosť, rovnako ako aj lepšie 
využitie ekonomického a priemyselného 
potenciálu politík v oblasti inovácií, 
výskumu a technologického rozvoja 
vrátane výskumnej infraštruktúry a 
pilotných a demonštračných prostriedkov. 
EFSI by mal zlepšiť prístup k finančným 
prostriedkom, ako aj 
konkurencieschopnosť podnikov a iných 
subjektov, a to s osobitným dôrazom na 
MSP. EFSI by mal prispievať k prechodu 
na ekologické a udržateľné hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje a k 
udržateľnému vytváraniu pracovných 
miest.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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 vrátane zlepšenia úrovne 
energetickej bezpečnosti EÚ s vysokou 
pridanou ekonomickou hodnotou, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Christian Ehler

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 Únie1a, 
ako sú napríklad, ale nie výlučne, projekty 
spoločného záujmu, ktorých cieľom je 
dobudovať jednotný trh v odvetví 
dopravných, telekomunikačných a 
energetických infraštruktúr s cieľom 
rozvíjať a modernizovať odvetvie 
energetiky, zvyšovať jeho 
konkurencieschopnosť a bezpečnosť 
dodávok energie, a ktoré posilňujú 
európsku vedeckú a technologickú 
základňu, podporu vedeckej spolupráce 
medzi akademickou obcou a priemyslom, 
zlepšujú využívanie výsledkov výskumu a 
ich zavádzanie na trhu, uľahčujú 
patentovanie a prenos technológií, a 
podporujú prínos pre spoločnosť, ako aj 
lepšie využitie ekonomického a 
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priemyselného potenciálu politík v oblasti 
inovácií, výskumu a technologického 
rozvoja vrátane výskumnej infraštruktúry, 
pilotných a demonštračných prostriedkov. 
EFSI by mal zlepšiť prístup k finančným 
prostriedkom, ako aj 
konkurencieschopnosť podnikov a iných 
subjektov, a to s osobitným dôrazom na 
MSP a malé a stredné podniky so 
strednou trhovou kapitalizáciou.

__________________
1a Ako je, okrem iného, uvedené v 
nariadení 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), nariadení 
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), a nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým 
sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé a 
stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) 
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 
č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 33)

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti so všetkými cieľmi EFSI sú zavedené dlhotrvajúce a prepracované politiky Únie, 
najmä v oblasti výskumu a dopravy. Pokiaľ ide o podrobné ciele EFSI, nie je potrebné „znovu 
objaviť Ameriku“ – fond by mal prispieť k dosiahnutiu politických cieľov stanovených v 
príslušných oblastiach politiky EÚ pomocou prostriedkov rozšírených o finančné nástroje.
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Pozmeňujúci návrh 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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, ako 
je vysoká úroveň energetickej bezpečnosti 
a dobré fungovanie jednotného 
digitálneho trhu. Všetky operácie v rámci
EFSI by mali byť v súlade s politikami 
Únie vrátane politiky súdržnosti a mali by 
dopĺňať ostatné príslušné finančné 
nástroje EÚ (Nástroj na prepájanie 
Európy, program Horizont 2020, program 
COSME, európske štrukturálne a 
investičné fondy), ako aj ostatné verejné a 
súkromné nástroje financovania na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

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, ktoré by mali pomáhať zvýšiť 
odolnosť Európskej únie s cieľom 
urýchliť prechod na nízkouhlíkové, 
obehové a spoločné hospodárstvo a 
prispieť k dosahovaniu politických cieľov 
Únie.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 verejné a iné
strategické investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a sociálnou hodnotou, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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, 
najmä k zjednodušeniu dokončenia 
jednotného trhu v oblasti telekomunikácií, 
energetiky, tovaru a služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Anne Sander

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

investície s vysokou pridanou 
ekonomickou hodnotou, ktoré prispievajú k 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie a dosahovaniu politických 
cieľov Únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Kaja Kallas

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. Na 
dosiahnutie politických cieľov EÚ v 
digitálnom odvetví sú potrebné značné 
investície do infraštruktúry 
širokopásmových a digitálnych služieb, a 
preto by mal EFSI klásť osobitný dôraz 
na investovanie do telekomunikačných 
sietí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 alebo operácie medzi členským 
štátom a krajinou, na ktorú sa vzťahuje 
európska susedská politika vrátane 
strategického partnerstva, politika 
rozširovania a Európsky hospodársky 
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priestor alebo Európske združenie 
voľného obchodu, alebo medzi členským 
štátom a zámorskou krajinou, alebo 
územím, ako sa stanovuje v prílohe II k 
Zmluve o fungovaní Európskej únie. 
Týmito investíciami by sa mala zaručiť 
vysoká pridaná ekonomická a sociálna 
hodnota, mali by sa podporiť kvalitné 
pracovné miesta, udržateľná inovácia, 
zručnosti a vysoko kvalitná zamestnanosť, 
integrácia a dokončenie jednotného trhu, 
a podporiť konkurencieschopnosť EÚ. 
Tieto strategické projekty by mali ťažiť z 
pozitívnych vonkajších účinkov 
vytvorených na základe verejných 
investícií a európskych štrukturálnych a 
investičných fondov s cieľom dosiahnuť 
politické ciele Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Investície podporované v rámci 
EFSI by mali prispieť k cieľu článku 194 
ods. 1 zmluvy, najmä podporovaním 
energetickej efektívnosti a energetických 
úspor, a rozvojom nových a 
obnoviteľných foriem energie a 
podporovaním prepojenia energetických 
sietí, ako aj k stratégii Únie pre 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, 
prijatej v záveroch Európskej rady zo 17. 
júna 2010; v záujme zlepšenia 
koordinácie investičných politík Únie bolo 
stanovené nariadenie č. 1303/2013 so 
spoločným strategickým rámcom s cieľom 
podporiť harmonický, vyvážený a 
udržateľný rozvoj Únie. Tento 
integrovaný prístup by sa mal náležite 
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uplatňovať aj na operácie a projekty 
podporované z EFSI;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V stratégii Európa 2020 pre 
zamestnanosť a rast sa zdôrazňuje, že 
výraznou a pretrvávajúcou podporou pre 
výskum a inováciu sa vytvára ten správny 
odrazový mostík pre budúce oživenie a 
rast. S cieľom maximalizovať výhody 
EFSI pri podpore investovania do Únie by 
sa 10 % rozpočtu na každý projekt alebo 
operáciu malo vyčleniť na činnosti v 
oblasti výskumu a inovácií.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje solídny dôkaz opisujúci vzťah medzi rozvojom v oblasti výskumu, inovácií a 
hospodárstva; ak má preto EFSI splniť svoj strategický cieľ, týmto nariadením sa musí 
zabezpečiť, že v rámci projektov, ktoré sa majú financovať, sa budú účinne podporovať 
činnosti v oblasti výskumu a inovácií.

Pozmeňujúci návrh 100
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na to, že malé 
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spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ktoré majú do 499 
zamestnancov, a spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré majú do 
3 000 zamestnancov, predstavujú 
najinovatívnejší segment spoločností v 
súkromnom sektore, ktorý v priemere 
vytvára väčší počet patentov, inovácií 
procesov a produktov, ako aj vyššiu 
návratnosť investícií, pričom stále čelí 
podobným problémom ako MSP, pokiaľ 
ide o prístup k financovaniu, a preto by 
mal EFSI zamerať niektoré svoje 
finančné produkty na malé spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou, a najmä 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. 

Or. en

Odôvodnenie

Pre niektoré typy projektov – najmä pre výskumné a inovačné činnosti – predstavuje 
nedostatočný prístup k rizikovému financovaniu problém, ktorému čelia všetky typy 
spoločností bez ohľadu na svoju veľkosť. K najväčšiemu hospodárskemu poklesu však 
dochádza vtedy, keď tzv. spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou nemajú prístup k 
financovaniu, pretože v monitorovacích správach EÚ týkajúcich sa výskumu a vývoja 
pravidelne vystupujú ako najinovatívnejší segment spoločnosti. V portfóliu EFSI by sa mali 
osobitne zohľadniť ich potreby týkajúce sa financovania.

Pozmeňujúci návrh 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V oznámení Komisie 
(KOM(2010/245)) o digitálnej agende pre 
Európu, a oznámení Komisie 
(COM(2015/442)) „Na ceste k 
prosperujúcemu hospodárstvu 
založenému na údajoch“ sa zdôraznil 
význam digitálneho sektora ako nástroja 
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pre udržateľný a vysoko kvalitný 
hospodársky rast, a okrem toho sa 
zdôraznila aj potreba vytvorenia 
rámcových podmienok pre jeho rozvoj. 
Aby bolo možné uchopiť túto príležitosť, 
je potrebné osobitne sa zamerať na 
digitálne investície a digitálne rámcové 
podmienky prostredníctvom vyčlenenia 
časti poskytnutých záruk na investovanie 
do sietí a zručností; prostredníctvom 
poskytovania technickej pomoci na 
zriadenie špecializovaných investičných 
platforiem pre súhrnný projekt na 
digitálny rozvoj; a prostredníctvom 
rozšírenia „investičnej doložky“ pre 
investície do digitálneho sektora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V oznámení Komisie 
(COM(2014/330) o európskej stratégii 
energetickej bezpečnosti sa zdôraznilo, že 
v záujme zlepšenia energetickej 
bezpečnosti by členské štáty mali 
dokončiť transpozíciu právnych predpisov 
týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou, 
najmä pokiaľ ide o pravidlá o oddelení, 
vrátane ustanovenia, aby prevádzkovatelia 
prenosových sústav kontrolovaní 
subjektmi mimo EÚ dodržiavali tie isté 
povinnosti ako prevádzkovatelia 
kontrolovaní subjektmi EÚ; na základe 
nedávnych skúseností niektorých 
prevádzkovateľov mimo EÚ, ktorí sa 
snažili obísť dodržiavanie právnych 
predpisov EÚ na území EÚ, sa však 
vyžaduje prísnejšie uplatňovanie a 
vykonávanie platných predpisov na úrovni 
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EÚ a členských štátov: môže sa uľahčiť 
ustanovením, aby boli na záruku EÚ 
oprávnené iba tie projekty týkajúce sa 
plynu, ktoré boli realizované v sektoroch 
plynárenskej infraštruktúry v členských 
štátoch, v ktorých sa uplatňuje účinné 
oddelenie vlastníctva.

Or. en

Odôvodnenie

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Pozmeňujúci návrh 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) V oznámení Komisie 
(COM(2015/80)) o energetickej únii sa 
zdôraznil význam energetickej efektívnosti 
ako samostatného zdroja energie, pričom 
sa jasne uvádza, že EFSI „ponúka 
finančnú páku na rozsiahle investície do 
renovácie budov“. Aby bolo možné využiť 
túto príležitosť, je potrebné osobitne sa 
zamerať na energetickú efektívnosť 
prostredníctvom vyčlenenia časti 
poskytnutých záruk na energetickú 
efektívnosť; prostredníctvom 
poskytovania technickej pomoci na 
zriadenie špecializovaných investičných 
platforiem pre súhrnné projekty 
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energetickej efektívnosti; a 
prostredníctvom rozšírenia „investičnej 
doložky“ pre investície do energetickej 
efektívnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Vzhľadom na potrebu okamžitej 
podpory európskeho hospodárstva pri 
súčasnom uznaní zodpovednosti 
členských štátov za podporu dlhodobých 
verejných a súkromných investícií do 
oblastí strategického politického a 
hospodárskeho významu by mal EFSI 
začať všetky svoje operácie do troch rokov 
od nadobudnutia účinnosti, so zameraním 
na činnosti, ktoré prinášajú okamžitý 
vplyv a udržateľný hospodársky rast a 
zároveň poskytujú európsku pridanú 
hodnotu.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že EFSI je určený na vytvorenie okamžitého (!) vplyvu na európske 
hospodárstvo, zlepšenie investičnej klímy, mobilizovanie súkromných investícií a vytváranie 
pracovných miest a hospodárskeho rastu v krátkodobom a strednodobom horizonte. Zatiaľ čo 
investície by mali mať strategický výhľad a mali by byť v súlade s politikami a cieľmi EÚ v 
oblasti konkurencieschopnosti, v žiadnom ohľade by nemali nahrádzať verejné investície, 
ktoré by za bežných okolností patrili do finančnej zodpovednosti samotných členských štátov 
alebo regiónov.

Pozmeňujúci návrh 105
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) S cieľom zabezpečiť, aby EFSI 
spĺňal svoj účel, je nevyhnutné, aby sa 
suma v minimálnej výške 5 500 000 000 
EUR z EFSI pridelila na financovanie 
EIB pre EIF, pričom sa má konkrétne 
použiť v prospech malých a stredných 
podnikov a malých spoločností so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj 
inovačných MSP a inovačných 
spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. en

Odôvodnenie

Úlohou EFSI nie je „znovu objaviť Ameriku“. Za posledných pár rokov bolo v rámci 
programu Horizont 2020 a COSME zavedených množstvo inovačných finančných nástrojov v 
prospech MSP a malých spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré v súčasnosti 
realizuje EIF. Multiplikačný účinok vnímajú od 1:18 do 1:28 a čelia dvojnásobnému 
množstvu oprávneného dopytu po financovaní, než dokážu poskytnúť. Časť záruky by sa preto 
mala použiť na doplnenie úspešných existujúcich nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 106
Christian Ehler

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 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 a 
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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.

zlyhania trhu 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

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, orientované aj na digitálny 
rozvoj 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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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 
inovačné začínajúce spoločnosti 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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 a 
zlyhania trhu 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 malé 
a/alebo inovačné spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou v celej Únii, najmä 
v členských štátoch, v ktorých MSP čelia 
väčším ťažkostiam pri prístupe k úverom,
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 ak je to relevantné, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 inovačné a rýchlo rastúce
podniky vrátane začínajúcich podnikov 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 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na to, že tvorivý 
priemysel v Európe výrazne prispel k 
hospodárstvu EÚ, vytvoril viac ako 550 
miliárd EUR pridanej hodnoty k HDP a 
zabezpečil 8,3 milióna pracovných miest 
na plný úväzok, by sa financovaním v 
rámci EFSI mali podporovať aj investície 
a rast v tvorivom a kultúrnom odvetví a 
posilniť kultúrny a tvorivý európsky 
priemysel, najmä začínajúce podniky, 
inovačné MSP a tvorivé podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Pilar del Castillo Vera

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Zastáva názor, že hlavnou 
podmienkou pre vytvorenie budúcej 
európskej energetickej únie je dokončenie 
integrovaného vnútorného trhu EÚ s 
energiou, čo si vyžaduje rozvoj 
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inteligentnej energetickej infraštruktúry a 
prepojení energetických sietí. Plne 
podporuje výzvu Európskej rady z 
24. októbra 2014 na naliehavé prijatie 
opatrení s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 
minimálneho cieľa 10 % prepojenia 
existujúcich elektrických sietí ako 
naliehavej záležitosti, a to najneskôr do 
roku 2020 v prípade tých členských štátov, 
ktoré ešte nedosiahli minimálnu úroveň 
integrácie do vnútorného trhu s energiou; 
EFSI by mohol prispieť k dosiahnutiu 
tohto politického cieľa Únie tým, že
prispeje k rozvoju prepojenia 
cezhraničných energetických sietí s 
cieľom dosiahnuť dokončenie 
transparentného, dobre fungujúceho a 
plne integrovaného trhu s plynom a 
elektrickou energiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 a inovačným spoločnostiam by 
mala byť smerovaná cez Európsky 
investičný fond („EIF“), aby pri týchto 
činnostiach mohla profitovať z jeho 
skúseností.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 115
Christian Ehler

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 a spoločnostiam so strednou 
trhovou kapitalizáciou by mala byť 
smerovaná cez Európsky investičný fond 
(„EIF“), aby pri týchto činnostiach mohla 
profitovať z jeho skúseností.

Or. en

Odôvodnenie

Úlohou EFSI nie je „znovu objaviť Ameriku“. Za posledných pár rokov bolo v rámci 
programu Horizont 2020 a COSME zavedených množstvo inovačných finančných nástrojov v 
prospech MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré v súčasnosti realizuje 
EIF. Multiplikačný účinok vnímajú od 1:18 do 1:28 a čelia dvojnásobnému množstvu 
oprávneného dopytu po financovaní, než dokážu poskytnúť. Časť záruky by sa preto mala 
použiť na doplnenie úspešných existujúcich nástrojov.

Pozmeňujúci návrh 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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 

(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. Poskytovanie finančných 
prostriedkov z EFSI malým a stredným 
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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.

podnikom a malým spoločnostiam so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mala 
byť smerovaná cez Európsky investičný 
fond („EIF“) a EIB, aby pri týchto 
činnostiach mohla profitovať z jeho 
skúseností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Csaba Molnár

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 pracovných 
miest, udržateľný rast, 
konkurencieschopnosť a energetickú 
nezávislosť. 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
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Pozmeňujúci návrh 118
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 sociálnu, 
environmentálnu a hospodársku pridanú
hodnotu. EFSI by sa najmä mal zameriavať 
na projekty, ktoré podporujú dosiahnutie 
cieľov EÚ v oblasti klímy a energie,
podporujú vytváranie dôstojných a 
lokálnych pracovných miest, zvyšujú 
udržateľnosť životného prostredia, 
odolnosť hospodárstva a dlhodobú 
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 119
Martina Werner, Bernd Lange
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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, udržateľnú a hospodársku 
pridanú hodnotu. EFSI by sa najmä mal 
zameriavať na projekty, ktoré podporujú 
vytváranie udržateľných lokálnych
pracovných miest, udržateľný dlhodobý 
rast a konkurencieschopnosť a ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ v 
oblasti klímy a energetiky. Skúsenosti z 
realizácie osvedčených projektov a 
iniciatív možno zohľadniť pri výbere 
projektov, ako sú napríklad projekty v 
oblasti energetickej efektívnosti ELENA 
(Európsky nástroj miestnej pomoci v 
oblasti energie) a EEIF (Európsky fond 
pre energetickú účinnosť), alebo z 
verejno-súkromného partnerstva 
„Továrne budúcnosti“ v oblasti 
digitalizácie spracovateľského priemyslu. 
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. de
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Pozmeňujúci návrh 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

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 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, ako aj 
ciele týkajúce sa digitálneho rozvoja v 
Európe. 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 121
Gunnar Hökmark
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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 s 
dobrou pravdepodobnosťou návratnosti 
investícií s cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť a zaistiť, aby sa finančné 
prostriedky EÚ využívali na záruky, a nie 
na krytie strát. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Patrizia Toia

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 
spoločenskú a hospodársku pridanú
hodnotu. EFSI by sa najmä mal zameriavať 
na projekty, ktoré podporujú vytváranie 
pracovných miest, dlhodobý rast a 
konkurencieschopnosť a inovácie, najmä v 
oblasti jednotného digitálneho trhu a 
digitálnej verejnej správy. 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 123
Christian Ehler

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, 

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

ktoré vytvárajú udržateľné pracovné 
miesta a podporujú krátkodobý, 
strednodobý a dlhodobý rast ako aj 
konkurencieschopnosť, a to aj 
prostredníctvom inovácie, rozvoja a 
šírenia technológií. EFSI by mal 
podporovať širokú škálu finančných 
produktov vrátane produktov kapitálových, 
kvázi-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 alebo vytlačenie z 
prostriedkov súkromného trhu alebo 
produkty, ktoré poskytujú regionálne a 
národné podporné banky; 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

Odôvodnenie

Pridaná hodnota a komplementarita sú kľúčové kritériá pre fungovanie EFSI a pokiaľ nebudú 
zabezpečené, fond bude vytláčať významné opatrenia finančnej podpory poskytované na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, a to jednoducho na účely prikrášľovania politiky v 
Bruseli. Tomu je potrebné za každú cenu zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 124
Edouard Martin

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 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. Ak sa 
verejné prostriedky využívajú ako 
katalyzátor pre EFSI, je logické a 
nevyhnutné, aby z projektov 
podporovaných týmto spôsobom nemali 
prínos iba tí, ktorí projekt priamo 
financovali, ale aj miestna komunita (či 
už ide o pracovné miesta, životné 
prostredie alebo mestské a územné 
plánovanie). 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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
spoločenskú a hospodársku hodnotu. EFSI 
by sa najmä mal zameriavať na projekty, 
ktoré podporujú vytváranie pracovných 
miest a konkurencieschopnosť, a prispieť 
k zvýšeniu odolnosti Európskej únie s 
cieľom urýchliť prechod na 
nízkouhlíkové, obehové a spoločné 
hospodárstvo. 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 
usmerneniami EÚ o štátnej pomoci v 
oblasti energetiky a životného prostredia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
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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.

spoločenskú, udržateľnú a hospodársku 
pridanú hodnotu. EFSI by sa najmä mal 
zameriavať na projekty, ktoré podporujú 
vytváranie udržateľnej, vysoko kvalitnej 
zamestnanosti, dlhodobý udržateľný rast a 
konkurencieschopnosť, čo prispeje k 
dosiahnutiu digitálnych cieľov EÚ v 
oblasti klímy a energie. 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 a zameria sa na projekty s 
vyšším koeficientom rizika, než na 
projekty, ktoré bežne financuje EIB, 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 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, dlhodobý rast a 
konkurencieschopnosť. EFSI by nemal byť 
náhradou za financovanie z prostriedkov 
súkromného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Anne Sander

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 

(14) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktoré prinášajú vysokú 
spoločenskú, územnú 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 
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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.

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. fr

Pozmeňujúci návrh 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Pri výbere projektov oprávnených v 
rámci podpory EFSI by sa osobitná 
pozornosť mala venovať energetickej 
efektívnosti; pri rozhodovaní o projektoch 
na výrobu alebo prepravu energie by sa 
malo posúdiť, či ciele týkajúce sa 
bezpečnosti dodávok nemožno namiesto 
toho dosiahnuť udržateľnejším a 
nákladovo efektívnejším spôsobom 
prostredníctvom zvýšenia energetickej 
efektívnosti alebo reakcie na spotrebu; 
cieľom je zabezpečiť, aby projekty v 
oblasti energetickej efektívnosti 
konkurovali projektom zameraným na 
zvýšenie dodávok energie alebo rozvoj 
nových infraštruktúr za rovnakých 
podmienok, vrátane rovnakých 
podmienok analýzy nákladov a prínosov;

Or. en
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Odôvodnenie

V oznámení z 25. februára 2015 o energetickej únii, COM(2015) 80 s názvom „Rámcová 
stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy“ sa 
zdôrazňuje, že je „nevyhnutné od základov prehodnotiť energetickú efektívnosť a začať ju 
vnímať ako samostatný zdroj vyčíslený hodnotou ušetrenej energie. V rámci prehodnotenia 
štruktúry trhu Komisia zaistí, aby energetická efektívnosť a reakcia na strane spotreby 
dokázali rovnocenne konkurovať výrobnej kapacite.“

Pozmeňujúci návrh 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Pri výbere projektov oprávnených v 
rámci podpory EFSI by sa osobitná 
pozornosť mala venovať energetickej 
efektívnosti; pri rozhodovaní o projektoch 
na výrobu alebo prepravu energie by sa 
malo posúdiť, či ciele týkajúce sa 
bezpečnosti dodávok nemožno namiesto 
toho dosiahnuť udržateľnejším a 
nákladovo efektívnejším spôsobom 
prostredníctvom zníženia dopytu po 
energii alebo zvýšenia energetickej 
efektívnosti; cieľom je zabezpečiť, aby 
projekty v oblasti energetickej efektívnosti 
konkurovali projektom zameraným na 
zvýšenie dodávok energie alebo rozvoj 
nových infraštruktúr za rovnakých 
podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Sorin Moisă

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

(14a) EFSI by mal podporiť vyvážené 
rozmiestnenie projektov v rámci Únie a 
zabrániť nadmernej koncentrácii na 
jedno odvetvie alebo geografickú oblasť.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Pri výbere projektov oprávnených 
na podporu z EFSI sa z hľadiska analýzy 
nákladov a prínosov pristupuje k 
projektom týkajúcim sa energetickej 
efektívnosti a reakcie na strane spotreby 
rovnako ako k projektom, ktoré sa týkajú 
dodávky energie.

Or. en

Odôvodnenie

V oznámení Európskej komisie s názvom Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s 
výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy sa zdôrazňuje, že energetická efektívnosť by sa 
mala vnímať ako samostatný zdroj. V rámci prehodnotenia štruktúry trhu Komisia zaistí, aby 
energetická efektívnosť a reakcia na strane spotreby dokázali rovnocenne konkurovať 
výrobnej kapacite.

Pozmeňujúci návrh 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

(14a) Pri výbere projektov oprávnených v 
rámci podpory EFSI by sa osobitná 
pozornosť mala venovať energetickej 
efektívnosti a digitálnym riešeniam; pri 
rozhodovaní o projektoch by sa malo 
posúdiť, či ciele týkajúce sa bezpečnosti 
dodávok nemožno namiesto toho 
dosiahnuť udržateľnejším a nákladovo 
efektívnejším spôsobom pomocou nových 
digitálnych technológií; cieľom je 
zabezpečiť, aby projekty konkurovali 
projektom zameraným na zvýšenie 
dodávok energie alebo rozvoj nových 
infraštruktúr za rovnakých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Aldo Patriciello

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) S cieľom zabezpečiť 
komplementaritu so súčasnými operáciami 
by mal EFSI 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. it
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Pozmeňujúci návrh 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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. 
Pre projekty v oblasti výskumu, vývoja a 
inovácií by sa mal akceptovať aj vyšší 
rizikový profil. 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

Odôvodnenie

Činnosti v oblasti výskumu, technologického vývoja a inovácií sa na trhu s voľnou 
konkurenciou ťažko financujú, pretože majú rad vlastností, ktoré investície do týchto oblastí 
odlišujú od bežných investícií (t. j. miera neistoty spojená s ich výstupom, vysoký podiel 
výdavkov na výskum a vývoj sústredených do ľudského kapitálu). Na odstránenie investičnej 
medzery, ktorá ohrozuje cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti výskumu a vývoja/inovácií, by sa 
mal pre projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií akceptovať vyšší rizikový profil.

Pozmeňujúci návrh 136
Béla Kovács

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika 

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika 
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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.

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 vtedy, ak nie 
je za primeraných podmienok k dispozícii 
financovanie z iných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Patrizia Toia

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 a doplnkovosť so 
súčasnými operáciami. EFSI by mal 
financovať projekty v celej Únii, s 
osobitným dôrazom na tie krajiny, 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 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) EFSI by sa mal zameriavať na (15) EFSI by sa mal zameriavať na 
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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.

projekty, ktorých pomer rizika k 
návratnosti je vyšší než pri existujúcich 
nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila 
dodatočne so súčasnými operáciami. EFSI 
by mal financovať projekty v celej Únii, 
aby sa predišlo geografickej koncentrácii 
a zjednodušili sa investície do regiónov s 
menej rozvinutými kapitálovými trhmi, 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 139
Christian Ehler

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. K 
využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, keď 
nie je za primeraných podmienok k 
dispozícii financovanie z iných zdrojov, a 
to aj zo súkromných a verejných bánk, z 
regionálnych alebo národných 
podporných bánk či EIB.

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota a komplementarita sú kľúčové kritériá pre fungovanie EFSI a pokiaľ nebudú 
zabezpečené, fond bude vytláčať významné opatrenia finančnej podpory poskytované na 
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regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, a to jednoducho na účely prikrášľovania politiky v 
Bruseli. Tomu je potrebné za každú cenu zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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. K 
využitiu EFSI by malo dôjsť len vtedy, keď 
nie je k dispozícii financovanie z iných 
zdrojov a investície môžu preukázať 
pozitívny prínos k sociálnej a regionálnej 
súdržnosti zlepšovaním verejných 
investícií a služieb, vytváraním kvalitných 
pracovných miest a zlepšením a 
rozšírením produktívnej základne 
členských štátov, najmä tých, ktoré sú 
najviac zasiahnuté krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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 

(15) EFSI by sa mal zameriavať na 
projekty, ktorých pomer rizika 
k návratnosti je vyšší než pri existujúcich 



PE551.907v01-00 68/172 AM\1053517SK.doc

SK

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.

nástrojoch EIB a Únie, a financovať ich 
rizikovejšiu časť, aby sa zabezpečila 
komplementarita a doplnkovosť so 
súčasnými operáciami. EFSI by sa mal 
zamerať na financovanie projektov v celej 
Únii, predovšetkým, ak výrazne pokleslo 
investovanie do percentuálneho podielu 
HDP so zreteľom na kritériá 
komplementarity a vysoký rizikový profil 
svojich investičných politík. K využitiu 
EFSI by malo dôjsť len vtedy, keď nie je k 
dispozícii financovanie z iných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Trhovými stimulmi a 
komplementaritou, ktorú poskytuje EFSI, 
by sa malo zabezpečiť, že EFSI sa 
sústredí na sociálne a ekonomicky 
životaschopné projekty, ako sú 
obnoviteľné zdroje energie a energetická 
efektívnosť, bez predbežnej regionálnej 
alokácie s cieľom riešiť najmä vysoké 
investičné potreby. V prípade členských 
štátov s menej rozvinutými finančnými 
trhmi by sa mala poskytnúť primeraná 
technická pomoc, aby bolo možné splniť 
všeobecné ciele tohto nariadenia. EFSI by 
mal byť zároveň schopný podporiť 
ekologicky prospešné projekty a 
zabezpečiť prínos pre priemyselné 
odvetvia a technológie s vysokým 
potenciálom rastu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Béla Kovács

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) EFSI by mal konkrétne vymedziť, 
čo sú „primerané podmienky“ na 
poskytovanie finančnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Trhovými stimulmi a 
komplementaritou, ktoré poskytuje EFSI, 
by sa malo zabezpečiť, aby sa EFSI 
zameriaval na sociálne a hospodársky 
realizovateľné projekty bez vopred 
stanoveného sektorového či geografického
rozdelenia s cieľom riešiť vysoké 
investičné potreby alebo zlyhania trhu. 
Pre členské štáty, ktoré majú menej 
rozvinuté finančné trhy, by sa mala 
poskytovať vhodná technická pomoc s 
cieľom zabezpečiť dosiahnutie 
všeobecných cieľov tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď by sa na dosiahnutie geografickej rovnováhy projektov v celej Európe podporovaných 
z EFSI nemali stanoviť žiadne kritériá oprávnenosti alebo politické ciele, regiónom a 
členským štátom, v ktorých je situácia na finančných trhoch najhrozivejšia, by sa mala 
poskytovať technická pomoc s cieľom zabezpečiť prístup oprávnených návrhov z existujúceho 
projektu do portfólia EFSI.
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Pozmeňujúci návrh 145
Claude Turmes
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 
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, ale 
ktoré čelia prekážkam pri uvádzaní na trh. 
Okrem toho sa zameria na inovácie blízke 
trhu, kde je na preklenutie „údolia smrti“ 
potrebná ďalšia podpora, čo môže 
znamenať určitý stupeň primeraného 
rizika, pričom daná investícia musí stále 
spĺňať príslušné požiadavky na 
financovanie z EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Christian Ehler

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 
obchodovateľné za podmienok, ktoré 
ponúka portfólio produktov EFSI. 
Priemerné riziko projektu v rámci EFSI 
by malo byť vyššie ako v rámci 
akéhokoľvek iného dostupného 
investičného portfólia v EÚ.

Or. en
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Odôvodnenie

Pridaná hodnota a komplementarita sú kľúčové kritériá pre fungovanie EFSI a pokiaľ nebudú 
zabezpečené, fond bude vytláčať významné opatrenia finančnej podpory poskytované na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, a to jednoducho na účely prikrášľovania politiky v 
Bruseli. Tomu je potrebné za každú cenu zabrániť. Pridaná hodnota EFSI spočíva 
predovšetkým v jeho portfóliu s vyšším priemerným rizikom. 

Pozmeňujúci návrh 147
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) EFSI by mal byť vybavený vhodnou 
riadiacou štruktúrou, ktorej funkcia by 
mala byť primeraná výlučnému účelu 
spočívajúcemu v zabezpečení náležitého 
využívania záruky EÚ. Takáto riadiaca 
štruktúra by mala pozostávať z riadiaceho 
výboru, generálneho riaditeľa a 
investičného výboru. Nemala by 
zasahovať do rozhodovania EIB ani ho 
narúšať, ani by nemala nahrádzať jeho 
riadiace orgány. Generálny riaditeľ by 
mal byť zodpovedný za každodenné 
riadenie EFSI a vykonávať prípravnú 
činnosť na zasadnutia investičného 
výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Béla Kovács

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) EFSI by mal konkrétne vymedziť, 
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čo sú „primerané podmienky“ na 
poskytovanie finančnej pomoci a ktoré 
faktory ovplyvňujú mieru primeraného 
rizika s cieľom zabezpečiť spravodlivé 
prideľovanie jeho finančných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) EFSI by mal byť vybavený vhodnou 
riadiacou štruktúrou, ktorej funkcia by 
mala byť primeraná výlučnému účelu 
spočívajúcemu v zabezpečení náležitého 
využívania záruky EÚ. Takáto riadiaca 
štruktúra by mala pozostávať z riadiaceho 
výboru, generálneho riaditeľa a 
investičného výboru. Nemala by 
zasahovať do rozhodovania EIB ani ho 
narúšať, ani by nemala nahrádzať jeho 
riadiace orgány. Riadiaci výbor by mal 
určiť investičné usmernenia, podľa 
ktorých by mal investičný výbor 
rozhodovať o využívaní záruky EÚ v 
súlade s cieľmi stanovenými v tomto 
nariadení. Generálny riaditeľ by mal byť 
zodpovedný za každodenné riadenie EFSI 
a vykonávať prípravnú činnosť na 
zasadnutia investičného výboru.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa pridať odôvodnenie týkajúce sa plánovanej štruktúry riadenia.
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Pozmeňujúci návrh 150
Edouard Martin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (new)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Aby sa predišlo neočakávaným 
nedostatkom, mal by sa na miestnej 
úrovni zaviesť mechanizmus varovania s 
cieľom rozpoznať akékoľvek zneužitie. 
EHSV a Výbor regiónov by za týchto 
okolností mali byť vynikajúcimi 
sprostredkovateľmi pri získavaní správ od 
zamestnancov a miestnych orgánov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 151
Claude Turmes
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 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 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 a mala by ho monitorovať platforma 
občianskej spoločnosti pre lepšie 
investovanie, ktorá by mala dohliadať aj 
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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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 pozostávať z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti a 
skúsenosti v oblasti investičných projektov 
v sektorových oblastiach uvedených v 
nariadení, ako aj geografických trhoch v 
rámci Únie. 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 153
Kaja Kallas

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 

(17) Rozhodnutia o využití podpory EFSI 
na infraštruktúru a veľké projekty so 
strednou trhovou kapitalizáciou by mal 
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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.

prijímať investičný výbor. Investičný 
výbor by mal byť zložený z nezávislých 
expertov, ktorí majú odborné znalosti a 
skúsenosti v oblasti štruktúrovania a 
financovania projektov, investičných 
projektov a v rôznych odvetviach, ako sú 
výskum a vývoj, energetika, doprava a 
IKT. 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 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 s primeranou 
účasťou sociálnych partnerov. Investičný 
výbor by mal byť zložený z expertov, ktorí 
majú odborné znalosti a skúsenosti v 
oblasti investičných projektov a v oblasti 
zamestnaneckej politiky, priemyselnej 
politiky, energetiky, výskumu a inovácií. 
Investičný výbor by mal podliehať 
riadiacemu výboru EFSI, ktorý by mal 
dohliadať na plnenie cieľov EFSI s 
primeranou účasťou sociálnych 
partnerov. Aby mohol EFSI účinne 
využívať skúsenosti EIF, EFSI by mal 
podporovať financovanie do EIF, aby 
umožnil EIF realizovať jednotlivé projekty 
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v oblasti malých a stredných podnikov a 
malých spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 v sektorových oblastiach uvedených v 
nariadení, a ktorých schválil Európsky 
parlament na základe vypočutia. 
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 inovačných 
začínajúcich spoločností.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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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. 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. 
Rozhodnutia, ktoré prijal investičný 
výbor, by mali byť bez akýchkoľvek 
nenáležitých zásahov, aby sa zabezpečila 
ich plná nezávislosť, ktorá je nevyhnutná 
pre zachovanie dôvery investorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
João Ferreira

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 

(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 v oblastiach zamestnanosti, 
sociálnych vecí a životného prostredia 
vrátane zástupcov vedeckej obce. 
Investičný výbor by mal podliehať 
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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.

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 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov a malých spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 158
Sorin Moisă

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (new)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Riadiaci výbor by mal stanoviť 
transparentné kritériá na vypracovanie 
portfólia projektov a následný výber 
projektov, ktoré sa budú financovať s 
cieľom zabezpečiť rovnomerné 
prerozdelenie investícií v rámci Únie. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 159
Kaja Kallas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Na účely transparentnosti, 
zodpovednosti a nezávislosti riadiaceho 
výboru a investičného výboru by sa mal 
prijať a zaviesť systém predchádzania 
konfliktu záujmov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) S cieľom zabezpečiť dosiahnutie 
cieľov stanovených v tomto nariadení,
ako aj širokého geografického rozsahu 
projektov v rámci Únie by sa technická 
pomoc mala poskytnúť tým členským 
štátom , v ktorých sú kapitálové trhy v 
porovnaní s ostatnými členskými štátmi 
menej rozvinuté.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Christian Ehler

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

(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 troch rokov od 
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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.

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia
vygenerovať v Únii investície v celkovej 
výške aspoň 315 000 000 000 EUR. 
Záruky súvisiace s projektmi, ktoré sa 
dokončia bez výzvy na uplatnenie záruky, 
sú k dispozícii na podporu nových operácií 
v rámci obdobia dostupnosti záruky.

Or. en

Odôvodnenie

Podpísanie zmlúv v rámci EFSI by sa so zreteľom na potrebu okamžitej podpory investičnej 
klímy v Európe nemalo odsúvať. Na podporu však môžu byť vybrané iba skutočne oprávnené 
projekty.

Pozmeňujúci návrh 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 

(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.
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dispozícii na podporu nových operácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Potvrdilo sa, že investície do 
energetickej efektívnosti prispejú k 
vytvoreniu 2 miliónov pracovných miest 
do roku 2020 a prípadne k ďalším 
2 miliónom pracovných miest do roku 
2030. Efektívnosť predstavuje tiež jeden z 
mála hospodárskych sektorov, v ktorom sa 
v minulosti podarilo dosiahnuť pákový 
efekt s faktorom vyšším ako 15. Aby sa 
zabezpečilo, že EFSI bude plniť svoj účel 
mobilizovania súkromných investícií, 
poskytovania pracovných miest, podpory 
odolného hospodárskeho rozvoja a 
zníženia makroekonomických 
nerovnováh, je nevyhnutné, aby sa z EFSI 
vyčlenila suma vo výške 5 000 000 000 
EUR na samostatný fond pre energetickú 
efektívnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Európska komisia predložila 13. 
januára 2015 oznámenie, ako bude 
uplatňovať existujúce pravidlá Paktu 
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stabilita a rastu. Vnútroštátne 
spolufinancovanie operácií podporované 
EFSI, a to aj v prechodnom období, je 
oprávnené na flexibilitu v rámci platných 
pravidiel Paktu stability a rastu 
uvedených v oznámení Komisie z 
13. januára 2015 v súlade so stanovenými 
podmienkami a obmedzeniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Na zabezpečenie zodpovednosti voči 
európskym občanom by Komisia od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
mala Európskemu parlamentu a Rade 
predložiť ročnú správu obsahujúcu 
nezávislé hodnotenie využitia záruky EÚ a 
splnenia všeobecných cieľov stanovených 
v tomto nariadení vrátane mobilizácie 
súkromného kapitálu, ako aj posúdenie 
komplementarity poskytnutej zo strany 
EFSI, rizikového profilu operácií 
podporovaných zo strany EFSI, 
makroekonomického dosahuje EFSI 
vrátane jeho vplyvu na rast a 
zamestnanosť, služieb, ktoré poskytol 
EIAH, a splnenia cieľov EFSI a EIAH. V 
prípade potreby by mal správu sprevádzať 
návrh predložený Európskemu 
parlamentu a Rade na zmenu tohto 
nariadenia. EIB by mala v spolupráci s 
EIF predkladať Európskemu parlamentu 
a Rade každého pol roka správu o 
financovaní EIB a EIF, investičných 
operáciách a stratách vyplývajúcich z 
operácií EFSI.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na potreby zabezpečenia transparentnosti a primeranej úrovne kontroly 
zákonodarným orgánom je predkladanie správ kľúčom k zabezpečeniu bezproblémového 
plnenia EFSI.

Pozmeňujúci návrh 166
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) S cieľom zabezpečiť, aby EFSI 
spĺňal svoj cieľ, je nevyhnutné, aby sa 
suma vo výške 5 000 000 000 EUR z EFSI 
pridelila na financovanie EIB pre EIF, 
pričom sa má konkrétne použiť v 
prospech malých a stredných podnikov a 
malých spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ako aj inovačných MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18c) Investície by sa mali zamerať na 
zachovanie a ďalší rozvoj vedúceho 
priemyselného postavenia EÚ v 
inovatívnych technologických odvetviach 
hospodárstva, ktoré umožňujú vytváranie 
miestnych pracovných miest, zachovanie 
výrobnej kapacity EÚ a pomáhajú 
dosiahnuť klimatický a energetický cieľ 
EÚ, ako je vedúce postavenie v oblasti 
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technológií pre výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako je veterná 
energia na mori. Európa má vo svete 
priemyslu ešte stále vedúce postavenie, 
pokiaľ ide o veternú energiu, fotovoltaiku 
a sektor inteligentných sietí. EFSI by mal 
prispieť k výzve zachovania tohto 
vedúceho postavenia v ďalšej fáze 
technologického rozvoja v oblasti 
získavania energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Aldo Patriciello

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, 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 169
Claude Turmes, Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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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) Na dosiahnutie cieľa 315 miliárd 
EUR za čo najkratší možný čas by mali 
národné podporné banky alebo inštitúcie 
a investičné platformy a fondy s podporou 
záruky EFSI zohrávať poprednú úlohu 
pri určovaní životaschopných projektov, 
navrhovaní a vo vhodných prípadoch 
spájaní projektov a prilákaní 
potenciálnych investorov. V tomto 
kontexte by sa malo umožniť vytváranie 
makroregionálnych platforiem na 
podporu cezhraničných projektov alebo 
skupiny projektov vo viacerých členských 
štátoch z regionálnej perspektívy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Nadine Morano

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, ich miestnych 
orgánov, 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
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Pozmeňujúci návrh 171
Gunnar Hökmark

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. 
Národné príspevky do EFSI by sa mali 
riadiť rovnakými pravidlami ako ostatné 
verejné výdavky a investície, musia byť 
prioritou rozpočtovej politiky a nesmú 
ohroziť pravidlá Paktu stability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 

(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 
by mali do EFSI prispievať priamo a 
zúčastňovať sa na jeho riadiacej štruktúre.
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zúčastňovať sa na jeho riadiacej štruktúre.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi.

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
investičným platformám, ktoré sa 
zameriavajú na transformačné odvetvia s 
vysokou ekonomickou a spoločenskou 
pridanou hodnotou, a investičným 
platformám, ktoré združujú udržateľné a 
inovačné projekty malého rozsahu, ktoré 
zoskupujú najmä regióny, mestá a MSP; 
napríklad projekty energetickej 
efektívnosti, ako je renovácia existujúcich 
budov, a projekty inteligentných sietí, ako 
je modernizácia digitálnej infraštruktúry 
a nové služby občanom založené na 
digitálnych inovatívnych nástrojoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
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projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi.

projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
investičným platformám, ktoré sa 
zameriavajú na transformačné odvetvia s 
vysokou ekonomickou a spoločenskou 
pridanou hodnotou, a investičným 
platformám, ktoré združujú udržateľné a 
inovačné projekty malého rozsahu, ktoré 
zoskupujú najmä regióny, mestá a MSP; 
napríklad projekty energetickej 
efektívnosti, ako je renovácia existujúcich 
budov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi.

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi. 
Osobitná pozornosť sa venuje investičnej 
platforme, ktorá zdôrazňuje pridanú 
hodnotu, pokiaľ ide o možnosť 
prítomnosti digitálnych nosičov vo 
všetkých odvetviach hospodárstva s 
cieľom prispieť k realizácii cieľov 
jednotného digitálneho trhu a k rozvoju 
digitálnej infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi.

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo prostredníctvom
investičných platforiem.

Or. en

Odôvodnenie

Treba podrobnejšie vysvetliť, čo presne sa má udiať na úrovni platformy a na aký účel.

Pozmeňujúci návrh 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi.

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
investičným platformám, ktoré sa 
zameriavajú na transformačné odvetvia s 
vysokou ekonomickou a spoločenskou 
pridanou hodnotou, a investičným 
platformám, ktoré združujú udržateľné a 
inovačné projekty malého rozsahu, najmä 
tie, ktoré zoskupujú MSP; napríklad 
projekty energetickej efektívnosti, ako je 
renovácia existujúcich budov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi.

(20) Na úrovni projektov môžu tretie 
strany s EFSI spolufinancovať jednotlivé 
projekty alebo v rámci investičných 
platforiem v súvislosti s osobitnými 
geografickými či tematickými sektormi. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
samostatným investičným platformám, 
ktoré sa zameriavajú na transformačné 
odvetvia s vysokou ekonomickou a 
spoločenskou pridanou hodnotou, a 
investičným platformám, ktoré združujú 
udržateľné a inovačné projekty malého 
rozsahu, ktoré zoskupujú najmä regióny, 
mestá a MSP, a to aj v digitálnom sektore; 
napríklad projekty pre vysokorýchlostné 
internetové pripojenie zamerané na 
zníženie digitálnych rozdielov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Christian Ehler

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) EFSI by mal byť komplementárny a 
dodatočný k prebiehajúcim regionálnym a 
vnútroštátnym programom EÚ a 
tradičným činnostiam EIB. 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 
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tohto prístupu by mala maximalizovať 
potenciál prilákania investorov do 
investičných oblastí, na ktoré sa zameriava 
EFSI.

Or. en

Odôvodnenie

Pridaná hodnota a komplementarita sú kľúčové kritériá pre fungovanie EFSI a pokiaľ nebudú 
zabezpečené, fond bude vytláčať významné opatrenia finančnej podpory poskytované na 
regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, a to jednoducho na účely prikrášľovania politiky v 
Bruseli. Tomu je potrebné za každú cenu zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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, môžu 
tretie strany s EFSI spolufinancovať 
jednotlivé projekty alebo v rámci 
investičných platforiem v súvislosti s 
geografickými či tematickými sektormi. 
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

Pozmeňujúci návrh 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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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. Tieto 
projekty by sa mali zvážiť podľa 
jednotlivých projektov, s primeranou 
účasťou sociálnych partnerov a verejných 
orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Aldo Patriciello

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 

(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 so zreteľom na 
zabezpečenie efektívneho využívania 
verejných prostriedkov poskytne ďalšie 
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efektívne využívanie verejných 
prostriedkov.

usmernenia s cieľom zaručiť úplný súlad 
s odvetvovými pravidlami štátnej pomoci, 
ak sa projekty čiastočne financujú z
verejných grantov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Christian Ehler
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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). Komisia zároveň oznámila, 
že poskytne ďalšie usmernenia k súboru 
kľúčových princípov s cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie verejných 
prostriedkov. Požiadavka súladu so 
zásadami štátnej pomoci by mala prispieť 
k efektívnemu využívaniu zdrojov EFSI. 

Or. en

Odôvodnenie

Uplatniteľnosť zásad štátnej pomoci je kľúčom k zabezpečeniu primeraného využívania 
podpory poskytovanej prostredníctvom EFSI. 

Pozmeňujúci návrh 185
Kaja Kallas

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.

Netýka sa slovenskej verzie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 
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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.

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, ktoré budú musieť zahŕňať 
tie, ktoré už schválila Komisia v oblasti 
energetiky a životného prostredia.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

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 

(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 
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prostriedkov. prostriedkov, ktoré budú musieť 
zabezpečiť súlad s existujúcimi 
odvetvovými právnymi predpismi o štátnej 
pomoci v prípade projektov, ktoré sa 
týkajú čiastočného využívania nevratných 
verejných financií.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 188
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Renato Soru

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Christian Ehler

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 a Komisia by mali pravidelne 
vyhodnocovať činnosti podporované z 
EFSI s cieľom posúdiť ich relevantnosť, 
výsledky, vplyv, ako aj ich koordináciu a 
konzistentnosť s ostatnými politikami a 
nástrojmi Únie a s cieľom identifikovať 
aspekty, ktoré by mohli budúcu činnosť 
EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali 
prispievať k zodpovednosti a analýze 
udržateľnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na potreby zabezpečenia transparentnosti a primeranej úrovne kontroly 
zákonodarným orgánom je hodnotenie a následné predkladanie správ kľúčom k zabezpečeniu 
bezproblémového plnenia EFSI.

Pozmeňujúci návrh 191
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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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, a v prípade potreby presmerovať na 
decentralizované subjekty poskytujúce 
podporu technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
András Gyürk

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, a ak je to možné, poskytnúť 
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technickú pomoc na decentralizovanom 
základe.

Zriadenie EIAH ako jednotného 
kontaktného miesta a nových služieb, 
ktoré poskytuje, by v žiadnom prípade 
nemalo viesť k zmene cieľa existujúcich 
programov technickej pomoci alebo 
ovplyvniť ich kvalitu alebo kapacitu pri 
vykonávaní ich samostatných úloh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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, prípravu a zoskupenie 
projektov v celej Únii, stavajúc na 
odborných znalostiach Komisie, EIB, 
národných podporných bánk, riadiacich 
orgánov európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a najlepších postupov 
z projektov, ako sú ELENA (Európsky 
nástroj miestnej pomoci v oblasti energie), 
InnovFin (Financie EÚ pre inovátorov) a 
EEIF (Európsky fond pre energetickú 
účinnosť). Malo by sa tak vytvoriť 
jednotné kontaktné miesto pre všetky 
otázky týkajúce sa technickej pomoci pre 
investície v rámci Únie.

Or. en



AM\1053517SK.doc 101/172 PE551.907v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, 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 195
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom pokryť riziká súvisiace so 
zárukou EÚ voči EIB by sa mal zriadiť 
záručný fond. Záručný fond by sa mal 
vybudovať z postupných platieb z rozpočtu 
Únie. Do záručného fondu by následne 
mali prúdiť aj príjmy a splátky z projektov 
podporovaných z EFSI a sumy vymožené 
od dlžníkov v omeškaní, keď záručný fond 
už splnil záruku voči EIB.

(27) S cieľom pokryť riziká súvisiace so 
zárukou EÚ voči EIB by sa mal zriadiť 
záručný fond. Záručný fond by sa mal 
vybudovať z postupných platieb z rozpočtu 
Únie. Do záručného fondu by následne 
mali prúdiť aj príjmy a splátky z projektov 
podporovaných z EFSI a sumy vymožené 
od dlžníkov v omeškaní, keď záručný fond 
už splnil záruku voči EIB. Každá odmena, 
ktorá vyplýva z operácií EFSI a ktorá 
prekračuje cieľovú sumu/potrebu 
záručného fondu, sa prevedie do 
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príslušných rozpočtových riadkov EÚ, 
ktoré boli znížené s cieľom vytvoriť 
záručný fond EFSI.

Or. en

Odôvodnenie

Spätné toky prebytku a príjmy, ktoré presahujú cieľovú sumu záruky EÚ, by sa mali znovu 
vložiť do všeobecného rozpočtu Únie a znovu vyčleniť na rozpočtové položky, ktoré pôvodne 
prispeli do záručného fondu. 

Pozmeňujúci návrh 196
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

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 %.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vypúšťa sa v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 8.

Pozmeňujúci návrh 197
Edouard Martin

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. 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 30 %.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Príspevok z rozpočtu Únie do 
rozpočtu záručného fondu EÚ budú 
postupne schvaľovať Európsky parlament 
a Rada v rámci ročných rozpočtových 
postupov. Na tento účel by mal rozpočtový 
orgán v prípade potreby využiť všetky 
dostupné prebytky alebo mechanizmy 
flexibility a príslušné ustanovenia podľa 
nariadenia o VFR na roky 2014 – 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy by sa nemali obmedziť na 
financovanie záručného fondu. Namiesto toho by sa mal postupne financovať záručný fond 
prostredníctvom ročného rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci návrh 199
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) Vzhľadom na rastúcu potrebu 
politických opatrení a výdavkových 
programov na úrovni Únie s cieľom 
stimulovať hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest v Európe by sa mal 
preskúmať viacročný finančný rámec na 
základe strednodobého preskúmania, 
zvýšiť dostupné rozpätia a viazané 
prostriedky v rámci okruhu 1a VFR, aby 
lepšie odrážali meniace sa potreby politiky 
a spĺňali očakávania európskych občanov. 

Or. en

Odôvodnenie

Parlament a členské štáty veľmi privítali iniciatívu pána Junckera – každý uznáva naliehavú 
potrebu politík na úrovni Únie orientovaných na rast. Na základe úplne nevhodných návrhov 
Komisie na financovanie novej iniciatívy sa zároveň odhaľujú hlúpe nedostatky súčasného 
VFR. Ak sa má politika preorientovať na vytváranie pracovných miest a rast, VFR musí na 
túto skutočnosť poukazovať. Preto je potrebné jeho preskúmanie.

Pozmeňujúci návrh 200
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) S cieľom umožniť využívanie 
dostupných rozpätí, prebytkov a iných 
zdrojov financovania uvedených v článku 
8 tohto nariadenia v rámci okruhov VFR 
iných ako okruh 1a by sa mali rozpočtové 
riadky stanovujúce záručný fond rozdeliť 
a mali by sa vyčleniť 3 miliardy EUR zo 
záručného fondu v rámci okruhu 1a, 
5 miliárd EUR v rámci okruhu 1b a 0,11 
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miliárd EUR v rámci okruhu 2 s cieľom
umožniť potrebnú flexibilitu na 
primerané financovanie fondu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28c) Financovanie záručného fondu z 
hľadiska viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkov by sa malo 
preskúmať v rámci strednodobého 
preskúmania viacročného finančného 
rámca z dôvodu jeho spustenia najneskôr 
koncom roka 2016, ako sa uvádza v 
článku 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 
1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2014 –2020.

Or. en

Odôvodnenie

Táto záruka je neodvolateľná. Návrhy Komisie na financovanie EFSI sú však nevhodné. Pri 
príležitosti strednodobého preskúmania VFR by sa prostredníctvom neutrálnej rozpočtovej 
revízie VFR malo nájsť lepšie a dlhodobé riešenie pre financovanie fondu. 

Pozmeňujúci návrh 202
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28d) Komisia by v kontexte 
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strednodobého preskúmania VFR mala 
preskúmať možnosti v rámci rozpočtu 
Únie s cieľom zabezpečiť stále 
financovanie záruky EÚ vrátane možnosti 
upravenia výkonnostnej rezervy, ako je 
uvedené a vypočítané v súlade s článkami 
20 a 22 nariadenia o spoločných 
ustanoveniach (ES) č. 1303/2013, aby sa 
uvoľnili nevyužité finančné prostriedky; 
malým znížením tejto rezervy by sa mohlo 
zabezpečiť stabilné financovanie záruky 
EÚ, čo priláka investorov a vytvorí 
pridanú hodnotu pre európsky priemysel 
(hospodárstvo).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Christian Ehler

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 

vypúšťa sa
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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

Odôvodnenie

Program Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy by sa nemali obmedziť na 
financovanie záručného fondu.

Pozmeňujúci návrh 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa mali 

vypúšťa sa
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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.

__________________
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).
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
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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 206
Edouard Martin

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 

vypúšťa sa
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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. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Claude Turmes
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. 

(29) Príspevok z rozpočtu Únie do 
rozpočtu záručného fondu EÚ budú 
postupne schvaľovať Európsky parlament 
a Rada v rámci ročných rozpočtových 
postupov do roku 2020. Na tento účel by 
mal rozpočtový orgán v prípade potreby 
využiť všetky dostupné mechanizmy 
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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.

flexibility a príslušné ustanovenia podľa 
nariadenia o VFR na roky 2014 – 2020 na 
využívanie rezerv, rozpätí a uvoľnených 
prostriedkov;

__________________
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
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Pozmeňujúci návrh 208
Martina Werner

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.

(29) Príspevok z rozpočtu Únie do 
rozpočtu záručného fondu EÚ budú 
postupne schvaľovať Európsky parlament 
a Rada v rámci ročných rozpočtových 
postupov do roku 2020. Na tento účel by 
mal rozpočtový orgán v prípade potreby 
využiť všetky dostupné mechanizmy 
flexibility a príslušné ustanovenia podľa 
nariadenia o VFR na roky 2014 – 2020.

__________________
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. 
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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 209
Jerzy Buzek

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 

(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. 
V prípade programu Horizont 2020 ide o 
šírenie excelentnosti vo vede, rozvoj 
homogénneho Európskeho výskumného 
priestoru, optimalizáciu jednotlivých 
silných stránok každého členského štátu v 
oblasti výskumu a inovácií a zníženie 
rozdielov medzi členskými štátmi.
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 
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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.

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 bez toho, aby to bolo v 
rozpore s účelom programov, ktoré EFSI
nemá za cieľ kopírovať.

__________________ __________________
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. en

Pozmeňujúci návrh 210
Philippe De Backer

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 

(29) Príspevok z rozpočtu Únie do 
rozpočtu záručného fondu EÚ sa 
uskutoční postupne prostredníctvom 
viacerých možností v rámci rozpočtu EÚ. 



PE551.907v01-00 116/172 AM\1053517SK.doc

SK

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.

Tento príspevok bude podľa priority 
financovaný z ročného prebytku, 
nevyužitých prostriedkov, nástroja 
flexibility a rozpätí rozpočtu EÚ.

__________________
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
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Odôvodnenie

Odstrániť odkaz na využívanie programu Horizont 2020 a rozpočtu na Nástroj na prepájanie 
Európy

Pozmeňujúci návrh 211
Francesc Gambús

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.

(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, vynaložiť časť 
príslušného EFSI na projekty, ktoré 
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podporujú začínajúce podniky, ako aj iné 
podniky zamerané na výskum, vývoj a 
inovácie s cieľom poskytnúť pridanú 
hodnotu vo všetkých prípadoch prevodu 
poznatkov do reálnej ekonomiky, najmä 
tých, ktoré majú technologický a 
priemyselný základ.

__________________ __________________
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. en

Pozmeňujúci návrh 212
Hans-Olaf Henkel

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. 

(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. Toto zníženie by sa nemalo 
vzťahovať na žiadne fondy týkajúce sa 
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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.

základných výskumných projektov, 
výskumné organizácie a univerzity 
financované štátom. 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).

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. en

Pozmeňujúci návrh 213
Milan Zver
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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.

(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, ak by pôvodné účely 
programu Horizont 2020 a Nástroja na 
prepájanie Európy z dlhodobého hľadiska 
takisto profitovali z úspechov 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 

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 
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rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 
347, 20.12.2013, s. 104).

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. en

Pozmeňujúci návrh 214
Anne Sander

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 

(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 
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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.

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. Prebytky nad 
zodpovedajúcu úroveň zdrojov v 
záručnom fonde sa vrátia do rozpočtových 
kapitol programov EÚ, ktoré financovali 
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).

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).

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 215
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) V záujme podpory investičnej 
politiky EÚ a operácií EFSI je dôležité, 
aby sa plne vykonávali ostatné investičné 
programy, ako sú Horizont 2020 a Nástroj 
na prepájanie Európy podľa rozpočtu 
stanoveného v nariadení o VFR a 
nariadeniach (EÚ) č. 1291/2013 a č. 
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1316/2013. Zvlášť dôležité je ďalej 
budovať vedeckú, výskumnú a 
technologickú základňu, na ktorej môže v 
budúcnosti stavať inovácia. Znamená to, 
že plánované programy financovania 
základného a aplikovaného výskumu, ako 
je program Marie Curie, Európska rada 
pre výskum, program pre technológie 
budúcnosti a vznikajúce technológie, 
Program na podporu výskumnej 
infraštruktúry, ako aj spolupráca v oblasti 
výskumu, z ktorej ťažia univerzity a 
výskumné organizácie v rámci cieľov 
programu Horizont 2020 týkajúcich sa 
vedúceho postavenia priemyslu a 
spoločenských výziev, by sa mali do roku 
2020 úplne zrealizovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Keďže EFSI by mal podnikom 
pomáhať preklenúť nedostatok kapitálu, 
je nepravdepodobné, že základný alebo 
raný vedecký výskum bude mať prínos z 
tohto nariadenia. Komisia by mala preto 
zabezpečiť, aby všetky finančné 
prostriedky prevedené z rozpočtu EÚ 
neboli stiahnuté z programov, ktoré 
financujú takéto činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) EFSI by mal pomôcť preklenúť 
súčasné investičné ťažkosti Európy a mal 
by tak prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie. 
Príspevok z rozpočtu Únie do záručného 
fondu EÚ by sa mal preto previesť z iných 
fondov, ako tých, ktoré už boli vyčlenené 
na politiku súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Vzhľadom na viacročné záväzky, 
ktoré sú charakteristické pre niektoré 
súčasné programy EÚ, sa musí 
využívaním všetkých dostupných 
mechanizmov flexibility a príslušných 
ustanovení podľa nariadenia o VFR na 
roky 2014 – 2020 na financovanie 
príspevku z rozpočtu Únie do záručného 
fondu EÚ zabezpečiť maximálna linearita 
financovania týchto programov EÚ na 
zaistenie ich fungovania a 
životaschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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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) Komisia a EIB by s podporou 
členských štátov a Európskeho 
parlamentu mali podporiť vytvorenie 
transparentnej databázy súčasných 
a budúcich investičných projektov v Únii, 
do ktorých by bolo vhodné investovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) Členské štáty by mali mať možnosť 
podieľať sa na vytvorení Európskeho 
adresára investícií, okrem iného 
poskytovaním informácií o investičných 
projektoch na ich území Komisii a EIB. 
Pred zavedením adresára by Komisia a 
EIB mali uskutočniť náležité konzultácie 
s členskými štátmi, expertmi a 
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zainteresovanými stranami o zásadách a 
usmerneniach pre projekty, ktoré sa majú 
uviesť v adresári, ako aj o vzore 
formuláru na zverejňovanie informácií o 
jednotlivých projektoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Christian Ehler

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Bolo pridané rozšírené odôvodnenie týkajúce sa povinností vykazovania.

Pozmeňujúci návrh 222
Kaja Kallas

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 a jeho komplementarite s 
ostatnými nástrojmi a programami.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
zabezpečiť proces verejnej konzultácie a 
účasti, ako je proces, ktorý sa uplatňuje 
na vyplácanie štrukturálnych a 
investičných prostriedkov, a Európskemu 
parlamentu a Rade pravidelne predkladať 
správy o dosiahnutom pokroku a vplyve 
EFSI.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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. Vo štvrťročnej správe sa 
na tento účel minimálne uvádza:

malo by sa uviesť, ktoré projekty boli 
financované, použité finančné nástroje a 
stav realizácie financovaných projektov. V 
prípade projektov, ktoré zlyhali, musí 
správa obsahovať dôkladnú analýzu 
situácie a objasniť možné následky pre 
záručný fond.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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, 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,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Christian Ehler

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 

(36) Keďže ciele tohto nariadenia, 
konkrétne podpora investícií v Únii a 
zabezpečenie zlepšeného prístupu 
spoločností s maximálne 3 000 
zamestnancami k financovaniu, nemusia 
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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,

byť – v obmedzenom počte prípadov 
zlyhania trhu – dostatočne dosiahnuté 
samotnými členskými štátmi, 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,

Or. en

Odôvodnenie

V skutočnosti možno veľa dosiahnuť na úrovni členských štátov a regionálnej úrovni, pričom 
EFSI by nemal vytláčať žiadny mechanizmus na podporu fungovania na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(36) Keďže ciele tohto nariadenia 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,
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cieľov,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 228
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36a) Komisia a EIB by mali uzavrieť 
dohodu, v ktorej spresnia podmienky 
stanovené v tomto nariadení týkajúce sa 
ich riadenia EFSI. Touto dohodou by sa 
nemalo zasahovať do právomoci 
zákonodarcu Únie, rozpočtového orgánu 
a EIB, ako sú stanovené v zmluvách, a 
mala by sa preto obmedziť na prvky 
predovšetkým technickej a 
administratívnej povahy, ktoré, aj keď 
nemajú zásadný význam, sú potrebné na 
efektívne vykonávanie EFSI. Komisia by 
mala túto dohodu prijať spolu s 
investičnými usmerneniami ako 
delegovaný akt.

Or. en

Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by sa mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Dohodou by sa mali vykonávať tieto 
rozhodnutia. Dohoda o EFSI by mala byť prijatá prostredníctvom delegovaného aktu, čo 
zákonodarnému orgánu umožní náležitú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 229
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia uzavrie s Európskou investičnou 
bankou (EIB) dohodu o zriadení 
Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“).

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté nižšie.

Pozmeňujúci návrh 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia uzavrie s Európskou investičnou 
bankou (EIB) dohodu o zriadení 
Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“).

Komisia uzavrie s Európskou investičnou 
bankou (EIB) dohodu o zriadení 
Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“) na obdobie rokov 2015 
– 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia uzavrie s Európskou investičnou 
bankou (EIB) dohodu o zriadení 
Európskeho fondu pre strategické 

Komisia prerokuje s Európskou 
investičnou bankou (EIB) návrh dohody o 
zriadení Európskeho fondu pre strategické 
investície („EFSI“) v súlade s 
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investície („EFSI“). požiadavkami tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje Európsky 
fond pre strategické investície (EFSI), 
záruka EÚ a garančný fond EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na tento účel sa v tomto nariadení 
stanovujú pravidlá pre Komisiu na 
uzatvorenie dohody s EIB o riadení EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Ivan Jakovčić

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom EFSI je podporovať investície v 
Únii a zabezpečovať zlepšený prístup 

Účelom EFSI je podporovať investície v 
Únii a zabezpečovať zlepšené a 
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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“).

jednoduchšie dostupné financovanie 
spoločností s maximálne 3 000 
zamestnancami, s osobitným dôrazom na 
malé a stredné podniky, prostredníctvom 
poskytnutia kapacity v oblasti preberania 
rizík pre EIB („dohoda o EFSI“).

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 235
Carlos Zorrinho

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 prostredníctvom poskytnutia kapacity 
v oblasti preberania rizík pre EIB:

– poskytovaním dlhodobých, 
produktívnych a strategických investícií v 
Únii, 

– zabezpečením zlepšeného prístupu k 
financovaniu pre malé a stredné podniky a 
malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, najmä inovačné MSP a 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ako aj

– zabezpečením zlepšeného prístupu k 
financovaniu pre siete podnikov, 
konzorciá a partnerstvá, posilnením 
kolektívnej efektívnosti na regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 236
Aldo Patriciello

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 vrátane projektov medzi členským 
štátom a treťou krajinou, 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“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 strategické transformačné
investície v Únii, ktoré podporujú 
udržateľnú hospodársku činnosť s
vysokou sociálnou a environmentálnou 
návratnosťou a spĺňajú ciele stratégie 
Európa 2020 a ciele článku 194 ods. 1 
ZFEÚ,

– zabezpečiť zlepšený prístup k 
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financovaniu pre malé a stredné podniky 
a malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, vrátane inovačných 
spoločností,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Sorin Moisă

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 
rámci Únie prostredníctvom poskytnutia 
kapacity v oblasti preberania rizík pre 
EIB:

– poskytovaním dlhodobých, 
produktívnych a strategických investícií v 
Únii, a

– zabezpečením zlepšeného prístupu k 
financovaniu pre malé a stredné podniky a 
malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, najmä inovačné MSP a 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 239
Kaja Kallas

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2
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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 s maximálne 3 000 
zamestnancami k financovaniu, s 
osobitným dôrazom na malé a stredné 
podniky a inovačné spoločnosti, 
prostredníctvom poskytnutia kapacity v 
oblasti preberania rizík pre EIB („dohoda o 
EFSI“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 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“) so zreteľom na značné 
potreby financovania začínajúcich 
podnikov, inovačných technologických 
spoločností a tvorivých podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2
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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 s maximálne 3 000 
zamestnancami k financovaniu, s 
osobitným dôrazom na inovačné 
mikropodniky, malé a stredné podniky, 
prostredníctvom poskytnutia kapacity v 
oblasti preberania rizík pre EIB („dohoda o 
EFSI“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 verejné a 
strategické investície v Únii a 
zabezpečovať zlepšený prístup spoločností 
k financovaniu mikropodnikov, malých a 
stredných podnikov a družstiev,
prostredníctvom poskytnutia kapacity v 
oblasti preberania rizík pre EIB („dohoda o 
EFSI“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účelom EFSI je podporovať investície v 
Únii a zabezpečovať zlepšený prístup 

Účelom EFSI je podporovať investície v 
Únii a zabezpečovať zlepšený prístup 
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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“).

spoločností k financovaniu pre malé 
a stredné podniky, s osobitným dôrazom 
na inovačné začínajúce podniky, 
prostredníctvom poskytnutia kapacity v 
oblasti preberania rizík pre EIB („dohoda o 
EFSI“).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 vedúce ku konkurencieschopnému a 
udržateľnému rastu s cieľom odstrániť 
investičné medzery medzi členskými 
štátmi Únie a zabezpečovať zlepšený 
prístup spoločností s maximálne 3 000 
zamestnancami k financovaniu, s 
osobitným dôrazom na malé a stredné 
podniky, inovačné podniky, začínajúce 
podniky a zoskupenia podnikov
prostredníctvom poskytnutia kapacity v 
oblasti preberania rizík pre EIB („dohoda o 
EFSI“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Francesc Gambús

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EFSI preto zjednoduší finančný prístup 
pre podnikateľov, najmä mladých ľudí a 
prvé podniky, ktorí začínajú so svojou 
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činnosťou, a to v krajinách, ktoré sú 
väčšmi zasiahnuté vysokou mierou 
nezamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Ivan Jakovčić

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi alebo 
regionálnymi či miestnymi orgánmi, ako 
aj pre subjekty súkromného sektora.

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 247
Aldo Patriciello

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných 
podporných bánk alebo verejných agentúr 
vlastnených alebo ovládaných členskými 
štátmi, ako aj pre subjekty súkromného 
sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane verejných agentúr 
vlastnených alebo ovládaných členskými 
štátmi, ako aj pre subjekty súkromného 
sektora.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 248
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Nadine Morano

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ich 
miestnymi orgánmi, ako aj pre subjekty 
súkromného sektora.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. Dohodu o EFSI musí schváliť 
Európsky parlament pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia, a môžu k nej
pristúpiť členské štáty. Pod podmienkou 
súhlasu existujúcich prispievateľov je 
dohoda o EFSI otvorená pre pristúpenie aj 
pre iné tretie strany vrátane národných 
podporných bánk alebo verejných agentúr 
vlastnených alebo ovládaných členskými 
štátmi, ako aj pre subjekty súkromného 
sektora.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných 
podporných bánk alebo verejných agentúr 
vlastnených alebo ovládaných členskými 
štátmi, ako aj pre subjekty súkromného 
sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany, najmä národné podporné 
banky alebo verejné agentúry vlastnené
alebo ovládané členskými štátmi, 
špecializované investičné platformy, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty za podmienok stanovených v dohode 
o EFSI. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora.

2. K dohode o EFSI môžu pristúpiť členské 
štáty. Pod podmienkou súhlasu 
existujúcich prispievateľov je dohoda o 
EFSI otvorená pre pristúpenie aj pre iné 
tretie strany vrátane národných podporných 
bánk alebo verejných agentúr vlastnených 
alebo ovládaných členskými štátmi, ako aj 
pre subjekty súkromného sektora. Národné 
príspevky do EFSI sa riadia rovnakými 
pravidlami ako ostatné verejné výdavky a 
investície, musia byť prioritou rozpočtovej 
politiky a nesmú ohroziť pravidlá Paktu 
stability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Operácie v rámci EFSI musia byť 
zmluvne schválené a podpísané do troch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia. Po tomto období môžu byť 
preplatené výdavky a záručné záväzky.

Or. en

Odôvodnenie

Podpísanie zmlúv v rámci EFSI by sa so zreteľom na potrebu okamžitej podpory investičnej 
klímy v Európe nemalo odsúvať. Na podporu však môžu byť vybrané iba skutočne oprávnené 
projekty.

Pozmeňujúci návrh 256
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak chce členský štát prispieť do 
rozpočtu EFSI, musí dostať záruku, že 
tieto prostriedky budú vyčlenené na 
projekty týkajúce sa vnútroštátneho 
územia daného členského štátu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia je oprávnená uzatvoriť 
dohodu o EFSI v mene Únie 
prostredníctvom delegovaného aktu v 
súlade s článkom 17 za predpokladu, že 
dohoda o EFSI spĺňa požiadavky tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a

Vymedzenia pojmov
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Výlučne na účely tohto nariadenia sa 
uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „národné podporné banky alebo 
inštitúcie“ sú právnické osoby 
vykonávajúce finančné činnosti na 
profesionálnom základe, ktorým členský 
štát udelil mandát na ústrednej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni 
vykonávať verejné rozvojové alebo 
podporné činnosti zamerané najmä na 
riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálne 
investičné situácie;

b) „investičné platformy“ sú účelovo 
vytvorené subjekty, spravované účty, 
mechanizmy spolufinancovania založené 
na zmluve alebo mechanizmy rozdelenia 
rizika, alebo mechanizmy vytvorené 
akýmkoľvek iným spôsobom, 
prostredníctvom ktorých subjekty smerujú 
finančný príspevok na účely financovania 
viacerých investičných projektov;

c) „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ 
sú mikropodniky, malé a stredné podniky 
vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES.

d) „spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou“ sú právnické osoby s 
maximálne 499 zamestnancami, ktoré sú 
vymedzené v usmerneniach Komisie 
C(2014) 34/2 1 ;a

e) „samostatný fond pre energetickú 
efektívnosť“ je inovačné verejno-
súkromné alebo verejno-verejné 
partnerstvo zamerané na podporu a 
financovanie opatrení energetickej 
efektívnosti v členských štátoch Európskej 
únie, a to aj na úrovni miest a miestnych 
samospráv;

f) „samostatný fond pre MSP“ je finančný 
nástroj na mikrofinancovanie, dlhové 
nástroje a nástroje kapitálového trhu pre 
malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou a MSP vrátane 
začínajúcich a osamostatnených 
podnikov;
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g) „komplementarita“ je podpora zo 
strany EFSI pre operácie, ktorými sa 
riešia suboptimálne investičné situácie a 
ktoré sa nemohli vykonať v danom období 
v rámci bežných nástrojov EIB bez 
podpory zo strany EFSI alebo v rovnakom 
rozsahu počas tohto obdobia v rámci 
nástrojov EIF a EÚ. Projekty 
podporované zo strany EFSI popri snahe 
o vytváranie pracovných miest a 
zabezpečenie rastu majú zvyčajne vyšší 
rizikový profil než projekty podporované 
prostredníctvom bežných operácií EIB a 
portfólio EFSI má celkovo vyšší rizikový 
profil ako súčasné portfólio investícií 
podporovaných zo strany EIB v rámci jej 
štandardných investičných politík.

__________________
1 a Usmernenia o štátnej pomoci na 
podporu rizikových finančných investícií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a

Vymedzenia pojmov

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov:

a) „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ 
sú mikropodniky, malé a stredné podniky 
vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES.

b) „malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou“ sú právnické osoby s 
maximálne 499 zamestnancami, ktoré nie 
sú MSP;
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c) „spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou“ sú právnické osoby s 
maximálne 3 000 zamestnancami, ktoré 
nie sú MSP;

d) „komplementarita“ je podpora zo 
strany EFSI pre operácie, ktorými sa 
riešia:

– zlyhania trhu alebo

– suboptimálne investičné situácie,

a ktoré nebolo možné vykonať:

– v danom období alebo

– za primeraných podmienok, alebo

– v rovnakom rozsahu

v rámci nástrojov, ktoré poskytujú:

– regionálne podporné banky,

– národné podporné banky,

– obchodné banky a

– EIB v rámci svojich štandardných 
investičných politík.

Záruku EÚ možno následne skombinovať 
s existujúcimi finančnými nástrojmi EÚ 
alebo ju možno použiť na ich doplnenie, 
urýchlenie alebo posilnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmov je potrebné s cieľom zaviesť finančné nástroje prispôsobené pre rôzne 
typy spoločností a s cieľom uviesť právne bezpečné vymedzenie pojmu komplementarity.

Pozmeňujúci návrh 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov:

a) „národné podporné banky alebo 
inštitúcie“ sú právnické osoby 
vykonávajúce finančné činnosti na 
profesionálnom základe, ktorým členský 
štát udelil verejný mandát na ústrednej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni 
vykonávať verejné rozvojové alebo 
podporné činnosti v snahe riešiť zlyhania 
trhu;

b)„investičná platforma“ je mechanizmus 
spolufinancovania založený na 
financovanie projektov prostredníctvom 
účelovo vytvoreného subjektu, 
spravovaného účtu alebo zmluvy. 
Investičná platforma môže byť za účasti 
viacerých krajín, regionálna, 
makroregionálna (preskupenie 
niekoľkých členských štátov so záujmom 
o veľké projekty v danej geografickej 
oblasti), vnútroštátna (zoskupenie 
určitých investičných projektov na území 
daného členského štátu) alebo odvetvová 
(zoskupenie v rámci niekoľkých 
členských štátov do jedného odvetvia);

(c) „komplementarita“ je podpora zo 
strany EFSI pre operácie, ktorými sa 
riešia zlyhania trhu alebo investičné 
medzery a ktoré sa nemohli vykonať v 
danom období v rámci bežných nástrojov 
EIB bez podpory zo strany EFSI alebo v 
rovnakom rozsahu počas tohto obdobia v 
rámci nástrojov EIF a EÚ. Projekty 
podporované zo strany EFSI popri snahe 
o vytváranie pracovných miest a 
zabezpečenie rastu majú zvyčajne vyšší 
rizikový profil než projekty podporované 
prostredníctvom bežných operácií EIB.



AM\1053517SK.doc 149/172 PE551.907v01-00

SK

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je špecifikovať pojem komplementarity a zabezpečiť, aby 
odrážal aj pôvodný makroekonomický výsledok iniciatívy a zachytával všetky druhy zlyhania 
trhu. V súlade s požičiavaním finančných prostriedkov by sa mali zohľadniť aj cyklické 
podmienky a investičné medzery, kdekoľvek sa v Európe objavia.

Pozmeňujúci návrh 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a

Vymedzenia pojmov

Výlučne na účely tohto nariadenia sa 
uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „národné podporné banky alebo 
inštitúcie“ sú právnické osoby 
vykonávajúce finančné činnosti na 
profesionálnom základe, ktorým členský 
štát udelil mandát na ústrednej, 
regionálnej alebo miestnej úrovni 
vykonávať verejné rozvojové alebo 
podporné činnosti;

b) „investičné platformy“ sú účelovo 
vytvorené subjekty, spravované účty, 
mechanizmy spolufinancovania založené 
na zmluve alebo mechanizmy rozdelenia 
rizika, alebo mechanizmy vytvorené 
akýmkoľvek iným spôsobom, 
prostredníctvom ktorých subjekty smerujú 
finančný príspevok na účely financovania 
viacerých investičných projektov;

c) „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ 
sú mikropodniky, malé a stredné podniky 
vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES;

d) „spoločnosti so strednou trhovou 
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kapitalizáciou“ sú právnické osoby s 
maximálne 3 000 zamestnancami, ktoré 
nie sú MSP;

e) „dohoda o EFSI“ je právny nástroj, 
ktorým Komisia a EIB spresnia 
podmienky riadenia EFSI stanovené v 
tomto nariadení;

f) „dohoda o EIAH“ je právny nástroj, 
ktorým Komisia a EIB spresnia 
podmienky implementácie EIAH 
ustanovené v tomto nariadení;

g) „komplementarita“ je podpora zo 
strany EFSI pre operácie, ktoré riešia 
zlyhania trhu alebo suboptimálne 
investičné situácie a ktoré sa nemohli 
vykonať v danom období v rámci bežných 
nástrojov EIB bez podpory zo strany EFSI 
alebo v rovnakom rozsahu počas tohto 
obdobia v rámci nástrojov EIF a EÚ. 
Projekty podporované zo strany EFSI 
popri snahe o vytváranie pracovných 
miest a zabezpečenie rastu majú zvyčajne 
vyšší rizikový profil než projekty 
podporované prostredníctvom bežných 
operácií EIB a portfólio EFSI má celkovo 
vyšší rizikový profil ako súčasné portfólio 
investícií podporovaných zo strany EIB v 
rámci jej štandardných investičných 
politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Komisia uzavrie s Európskou 
investičnou bankou (EIB) dohodu o 
zriadení Európskeho fondu pre 
strategické investície („EFSI“) v súlade s 
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požiadavkami tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Komisia je oprávnená uzatvoriť 
dohodu o EFSI v mene Únie 
prostredníctvom delegovaného aktu v 
súlade s článkom 17 za predpokladu, že 
dohoda o EFSI spĺňa požiadavky tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by sa mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Dohodou by sa mali vykonávať tieto 
rozhodnutia. Dohoda o EFSI by mala byť prijatá prostredníctvom delegovaného aktu, čo 
zákonodarnému orgánu umožní náležitú kontrolu. Týka sa to aj zmien.

Pozmeňujúci návrh 264
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek -1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1 a. Komisia je oprávnená prijať 
neskoršie pozmeňujúce návrhy k dohode o 
EFSI prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 17 za 
predpokladu, že tieto pozmeňujúce návrhy 
k dohode o EFSI spĺňajú požiadavky 
tohto nariadenia.
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Or. en

Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by sa mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Dohodou by sa mali vykonávať tieto 
rozhodnutia. Dohoda o EFSI by mala byť prijatá prostredníctvom delegovaného aktu, čo 
zákonodarnému orgánu umožní náležitú kontrolu.

Pozmeňujúci návrh 265
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ustanovenia upravujúce zriadenie EFSI 
ako samostatného, jasne 
identifikovateľného a transparentného 
nástroja záruk a osobitného účtu 
spravovaného EIB;

a) podmienky týkajúce sa zriadenia EFSI, 
ako aj výška a podmienky finančného 
príspevku, ktorý má poskytnúť EIB, 
vrátane

i) ustanovení upravujúcich zriadenie EFSI
ako samostatného, jasne 
identifikovateľného a transparentného 
nástroja záruk a osobitného účtu 
spravovaného EIB, ktorého operácie sú 
jasne odlíšené od ostatných operácií EIB;

ii) výšky a podmienok finančného 
príspevku, ktorý prostredníctvom EFSI 
poskytuje EIB a ktorý nie je nižší ako 
5 000 000 000 EUR vo forme záruk alebo 
hotovosti;

iii) podmienok financovania alebo záruk, 
ktoré má prostredníctvom EFSI 
poskytnúť EIB Európskemu investičnému
fondu („EIF“);

iv) ustanovení o tom, že operácie 
oceňovania v rámci záruky EÚ sú v 
súlade so všeobecnou politikou EIB v 
oblasti oceňovania;

Or. en
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Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Príslušné ustanovenia by preto mali byť skôr 
súčasťou nariadenia než dohody o EFSI. Podrobné ustanovenia boli náležite zavedené.

Pozmeňujúci návrh 266
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumy a podmienky finančného 
príspevku, ktorý prostredníctvom EFSI 
poskytuje EIB;

b) mechanizmy riadenia týkajúce sa EFSI 
v súlade s článkom 3 bez toho, aby bol 
dotknutý štatút Európskej investičnej 
banky, vrátane:

i) zloženia a počtu členov riadiaceho 
výboru v súlade s článkom 3 tohto 
nariadenia;

ii) postupu vymenovania generálneho 
riaditeľa a zástupcu generálneho 
riaditeľa, ich odmeňovania a pracovných 
podmienok, ktoré vyplývajú z ustanovení 
vzťahujúcich sa na pracovníkov EIB, 
pravidlá a postupy upravujúce ich 
nahradenie vo funkcii a ich 
zodpovednosť;

iii) postupu vymenovania a uvoľnenia z 
funkcie členov investičného výboru, ich 
odmeňovania a pracovných podmienok, 
mechanizmu hlasovania v rámci 
investičného výboru s uvedením kvóra a 
pridelením hlasov každému členovi, a 
pravidiel na predchádzanie konfliktu 
záujmov, ktorý sa týka členov 
investičného výboru;

iv) požiadavky, aby riadiaci výbor a 
investičný výbor prijali svoje vlastné 
rokovacie poriadky;

Or. en
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Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Príslušné ustanovenia by preto mali byť skôr 
súčasťou nariadenia než dohody o EFSI. Podrobné ustanovenia boli náležite zavedené.

Pozmeňujúci návrh 267
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno -c 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podmienky financovania, ktoré 
prostredníctvom EFSI poskytuje EIB 
Európskemu investičnému fondu 
(„EIF“);

c) mechanizmy týkajúce sa záruky EÚ, 
ktorá je zárukou bezpodmienečnou, 
neodvolateľnou, vyplatenou na prvé 
požiadanie v prospech EIB, vrátane:

i) podrobných pravidiel o poskytovaní 
záruky EÚ v súlade s článkom 7, medzi 
ktoré patria jej spôsoby krytia, jej 
vymedzené krytie portfólií konkrétnych 
druhov nástrojov;

ii) požiadaviek, aby sa odmena za 
podstupovanie rizika rozdeľovala medzi 
prispievateľov pomerne k ich príslušnému 
podielu na podstupovaní rizika;

iii) požiadaviek, aby sa zaplatenie odmeny 
Únii a platby vyplývajúce zo záruky EÚ 
vykonali včas a raz ročne až potom, ako 
boli vzájomne započítané výnosy a straty z 
operácií;

iv) požiadaviek upravujúcich využívanie 
záruky EÚ v súlade s článkom 5 tohto 
nariadenia, medzi ktoré patria platobné 
podmienky, ako napríklad konkrétne 
lehoty, úroky z dlžných súm a potrebné 
mechanizmy týkajúce sa likvidity;

v) ustanovení a postupov týkajúcich sa 
vymáhania pohľadávok, ktorými sa poverí 
EIB v súlade s článkom 7 ods. 4;

Or. en
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Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by sa mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Príslušné ustanovenia by preto mali byť skôr 
súčasťou nariadenia než dohody o EFSI. Podrobné ustanovenia boli náležite zavedené.

Pozmeňujúci návrh 268
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podmienky financovania, ktoré 
prostredníctvom EFSI poskytuje EIB 
Európskemu investičnému fondu („EIF“);

c) suma a podmienky financovania, ktoré 
prostredníctvom EFSI poskytuje EIB 
Európskemu investičnému fondu („EIF“), 
a ktorá nesmie byť nižšia ako 
5 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) mechanizmy riadenia týkajúce sa EFSI 
v súlade s článkom 3 bez toho, aby bol 
dotknutý štatút Európskej investičnej 
banky;

d) postupy schvaľovania investičným 
výborom využitia záruky EÚ na jednotlivé 
projekty v súlade s týmto nariadením a 
najmä článkom 2a;

Or. en

Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky sa by mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Príslušné ustanovenia by preto mali byť skôr 
súčasťou nariadenia než dohody o EFSI. Podrobné ustanovenia boli náležite zavedené.
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Pozmeňujúci návrh 270
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podrobné pravidlá o poskytovaní záruky 
EÚ v súlade s článkom 7, a to vrátane jej 
zhora obmedzeného krytia portfólií 
osobitných druhov nástrojov, výziev na 
uplatnenie záruky EÚ, ku ktorým – s 
výnimkou možných strát na vlastnom 
kapitáli – dochádza len raz ročne po tom, 
ako boli vzájomne započítané zisky a 
straty z operácií, a výnosov zo záruky a 
požiadavky, aby odmeňovanie za 
podstupovanie rizika bolo rozdeľované 
medzi prispievateľov pomerne k ich 
príslušnému podielu na riziku;

e) postupy predkladania investičných 
návrhov a schvaľovania návrhov na 
využitie záruky EÚ vrátane:

i) postupu predkladania projektov 
investičnému výboru;

ii) požiadavky, aby postupom 
predkladania a schvaľovania návrhov na 
využitie záruky EÚ neboli dotknuté 
pravidlá rozhodovania EIB ustanovené v 
štatúte Európskej investičnej banky;

iii) pravidiel podrobnejšie upravujúcich 
prechodné ustanovenia podľa článku 20, 
a najmä spôsob, ako sa operácie 
schválené EIB počas obdobia uvedeného 
v článku 20 zahrnú do krytia zárukou EÚ;

Or. en

Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by sa mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Príslušné ustanovenia by preto mali byť skôr 
súčasťou nariadenia než dohody o EFSI. Podrobné ustanovenia boli náležite zavedené.
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Pozmeňujúci návrh 271
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) ustanovenia a postupy týkajúce sa 
vymáhania pohľadávok;

f) postupy predkladania investičných 
návrhov a schvaľovania návrhov na 
využitie záruky EÚ vrátane:

i) postupu predkladania projektov 
investičnému výboru;

ii) požiadavky, aby postupom 
predkladania a schvaľovania návrhov na 
využitie záruky EÚ neboli dotknuté 
pravidlá rozhodovania EIB ustanovené v 
štatúte Európskej investičnej banky;

iii) pravidiel podrobnejšie upravujúcich 
prechodné ustanovenia podľa článku 20, 
a najmä spôsob, ako sa operácie 
schválené EIB počas obdobia uvedeného 
v článku 20 zahrnú do krytia zárukou EÚ;

Or. en

Odôvodnenie

Dohody o EFSI by mali mať výlučne administratívny charakter a kľúčové prvky by sa mali 
ponechať na iniciatívu zákonodarného orgánu. Príslušné ustanovenia by preto mali byť skôr 
súčasťou nariadenia než dohody o EFSI. Podrobné ustanovenia boli náležite zavedené.

Pozmeňujúci návrh 272
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) požiadavky upravujúce využívanie 
záruky EÚ vrátane jej využívania v 
osobitných časových lehotách a 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Podrobné ustanovenia zahŕňajúce tento aspekt boli vložené vyššie.

Pozmeňujúci návrh 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) požiadavky upravujúce využívanie 
záruky EÚ vrátane jej využívania v 
osobitných časových lehotách a 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

g) požiadavky upravujúce využívanie 
záruky EÚ, ako je dodržiavanie cieľov a 
kritérií oprávnenosti stanovených v 
článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 2 písm. a), 
ako aj osobitné časové lehoty a kľúčové 
ukazovatele výkonnosti vrátane priamej 
tvorby pracovných miest a účasti MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) požiadavky upravujúce využívanie 
záruky EÚ vrátane jej využívania v 
osobitných časových lehotách a kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti;

g) požiadavky upravujúce využívanie 
záruky EÚ vrátane jej využívania v 
osobitných časových lehotách, kľúčových 
projektov a oblastí financovania 
stanovených v článku 5 ods. 2 a 
kľúčových ukazovateľov výkonnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 275
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) ustanovenia o financovaní nevyhnutnom 
pre EIAH v súlade s odsekom 2 tretím 
pododsekom;

h) ustanovenia o financovaní nevyhnutnom 
pre stanovenie a fungovanie EIAH v 
súlade s odsekmi 2, 2a, 2b, 2c;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) spôsoby krytia záruky EÚ. vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podrobné ustanovenia zahŕňajúce tento aspekt boli vložené vyššie.

Pozmeňujúci návrh 277
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) akúkoľvek inú podmienku 
administratívneho alebo organizačného 
charakteru potrebnú na riadenie EFSI.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že existuje 
jasný rozdiel medzi operáciami 
realizovanými s podporou EFSI a inými 
operáciami EIB.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Podrobné ustanovenia zahŕňajúce tento aspekt boli vložené vyššie.

Pozmeňujúci návrh 279
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že existuje 
jasný rozdiel medzi operáciami 
realizovanými s podporou EFSI a inými 
operáciami EIB.

V dohode o EFSI sa stanoví, že existuje 
jasný rozdiel medzi operáciami 
realizovanými s podporou EFSI a inými 
operáciami EIB. Musia sa však 
uplatňovať investičné usmernenia a 
kritériá, ktoré EIB prijala 23. júla 2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že činnosti 
EFSI realizované Európskym investičným 
fondom majú byť riadené riadiacimi 
orgánmi EIF.

V dohode o EFSI sa tiež stanoví, že:

a) činnosti EFSI realizované Európskym 
investičným fondom majú byť riadené 
riadiacimi orgánmi EIF.

b) výnosy pripadajúce Únii z operácií 
podporovaných z EFSI sa vložia do 
všeobecného rozpočtu Únie po odpočítaní 
platieb splatných na základe výziev na 
uplatnenie záruky EÚ a predstavujú 
vnútorne pripísaný príjem, ktorý sa 
primerane vyčlení na tie programy, 
ktorých balíky boli znížené na účely 
vytvorenia záručného fondu EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že činnosti 
EFSI realizované Európskym investičným 
fondom majú byť riadené riadiacimi 
orgánmi EIF.

V dohode o EFSI sa stanoví, že činnosti 
EFSI realizované Európskym investičným 
fondom majú byť riadené riadiacimi 
orgánmi EIF v súlade s ustanovením 
súčasného nariadenia, najmä v článku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Christian Ehler
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že výnosy 
pripadajúce Únii z operácií 
podporovaných z EFSI sa poskytnú po 
odpočítaní platieb splatných na základe 
výziev na uplatnenie záruky EÚ a 
následne i nákladov v súlade s odsekom 2 
tretím pododsekom a článkom 5 ods. 3.

vypúšťa sa 

Or. en

Odôvodnenie

Spätné toky prebytku a príjmy, ktoré presahujú cieľovú sumu záruky EÚ, by sa mali znovu 
vložiť do všeobecného rozpočtu Únie a znovu vyčleniť na rozpočtové položky, ktoré pôvodne 
prispeli do záručného fondu.

Pozmeňujúci návrh 283
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) s cieľom poskytnúť 
všetku potrebnú podporu na rozvoj 
investičných projektov vymedzených v 
článku 5 v rámci EIB. EIAH musí
budovať na existujúcich poradenských 
službách EIB a Komisie v snahe 
poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
centrum technického poradenstva pre 
financovanie projektov v Únii. Pri 
poskytovaní podpory EIAH venuje 
osobitnú pozornosť potrebám malých 
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a poradenstva k relevantným otázkam 
právnych predpisov EÚ.

projektov a projektov, ktoré podporujú 
mestá a miestne samosprávy. To zahŕňa, 
podľa potreby, podporu pri využívaní 
technickej pomoci pri štruktúrovaní 
projektov, využívaní inovačných 
finančných nástrojov, využívaní verejno-
súkromných partnerstiev a poradenstva k 
relevantným otázkam právnych predpisov 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Kaja Kallas

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva k relevantným otázkam 
právnych predpisov EÚ.

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva k relevantným otázkam 
právnych predpisov EÚ. Osobitný dôraz by 
sa mal klásť na informácie a podporu 
inovačných podnikateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
András Gyürk
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva k relevantným otázkam 
právnych predpisov EÚ.

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie a 
dopĺňať ich, v prípade možnosti 
decentralizovaným spôsobom, v snahe 
poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v rámci EFSI. 
To zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva a bez toho, aby tým bola 
dotknutá právomoc Komisie dozerať na 
uplatňovanie práva Únie k relevantným 
otázkam právnych predpisov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
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jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva k relevantným otázkam 
právnych predpisov EÚ.

jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva k relevantným otázkam 
právnych predpisov EÚ so zreteľom na 
rozdiely v členských štátoch, najmä tých, 
ktoré majú menej rozvinuté kapitálové 
trhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva k relevantným otázkam
právnych predpisov EÚ.

V dohode o EFSI sa stanoví vytvorenie 
Európskeho centra investičného 
poradenstva („EIAH“) v rámci EIB. 
Cieľom EIAH je budovať na existujúcich 
poradenských službách EIB a Komisie v 
snahe poskytovať poradenskú podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov a pôsobiť ako 
jednotné centrum technického poradenstva 
pre financovanie projektov v Únii. To 
zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 
využívaní technickej pomoci pri 
štruktúrovaní projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a poradenstva v oblastiach právnych 
predpisov EÚ a politík zameraných najmä 
na ciele stanovené v článku 5 ods. 2.

EIAH poskytuje v týchto oblastiach 
cielenú podporu so zreteľom na potrebu 
technickej pomoci a nedostatky v 
budovaní kapacít, kedykoľvek sa objavia v 
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Európe, bez ohľadu na ich geografickú 
polohu. 

Or. en

Odôvodnenie

Poradenské služby poskytované EIAH by mali zostať úplne neoznačené: Centrum bolo 
prizvané na riešenie nedostatku inštitucionálnych kapacít a požiadaviek na poskytnutie 
technickej pomoci na rozvoj a prípravu projektov, kedykoľvek sa v Európe takéto potreby 
objavia.

Pozmeňujúci návrh 288
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V snahe splniť tento cieľ EIAH využíva 
odborné znalosti EIB, Komisie, 
národných podporných bánk a riadiacich 
orgánov európskych štrukturálnych a 
investičných fondov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté do odseku 2a

Pozmeňujúci návrh 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V snahe splniť tento cieľ EIAH využíva 
odborné znalosti EIB, Komisie, národných 

V snahe splniť tento cieľ EIAH využíva 
odborné znalosti EIB, Komisie, národných 
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podporných bánk a riadiacich orgánov 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov.

podporných bánk a riadiacich orgánov 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a zapája partnerov podľa článku 5 
nariadenia EÚ č. 1303/2013. EIAH 
vychádza predovšetkým z osvedčených 
postupov v programoch, ako sú ELENA 
(Európsky nástroj miestnej pomoci v 
oblasti energie), InnovFin (Financie EÚ 
pre inovátorov) a EEIF (Európsky fond 
pre energetickú účinnosť);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V snahe splniť tento cieľ EIAH využíva 
odborné znalosti EIB, Komisie, národných 
podporných bánk a riadiacich orgánov 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov.

V snahe splniť tento cieľ EIAH využíva 
odborné znalosti EIB, Komisie, národných 
podporných bánk, sociálnych partnerov a 
riadiacich orgánov európskych 
štrukturálnych a investičných fondov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Medzi služby, ktoré poskytuje EIAH, 
patrí:

a) zabezpečenie jediného miesta na 
poskytovanie technickej pomoci orgánom 
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a predkladateľom projektov;

b) pomoc predkladateľom projektov vo 
vhodných prípadoch pri tvorbe projektov s 
cieľom splniť kritériá oprávnenosti podľa
tohto nariadenia;

c) využívanie miestnych vedomostí na 
uľahčenie poskytovania podpory z EFSI v 
celej Únii;

d) poskytovanie platformy na partnerskú 
výmenu a spoločné využívanie know-how, 
pokiaľ ide o vypracúvanie projektov;

e) poskytovanie decentralizovanej 
platformy pre technickú pomoc na 
združovanie malých projektov, ktoré 
najmä mestá a MSP v oblasti energetickej 
efektívnosti zoskupujú do väčších 
obchodovateľných projektov;

f) pomoc pre vytváranie 
makroregionálnych, vnútroštátnych alebo 
miestnych zdrojov energetickej 
efektívnosti;

g) zabezpečenie decentralizovaných 
platforiem technickej pomoci na podporu 
rozvoja projektov pre MSP vrátane 
začínajúcich a osamostatnených podnikov 
a ich spolupráce s univerzitami a 
výskumnými organizáciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V záujme splnenia cieľov uvedených v 
odsekoch 1 a 2a EIAH využíva odborné 
znalosti EIB, Komisie, národných 
podporných bánk a riadiacich orgánov 
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európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. EIAH, pokiaľ je to vhodné, 
presmeruje predkladateľov projektov na 
tieto subjekty a poskytovanie technickej 
pomoci smeruje prostredníctvom týchto 
subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. EFSI v prípade každej záruky, ktorú 
poskytuje pre investičnú platformu, 
zabezpečí združenie zdrojov tak, aby 
ponúkali technickú pomoc vo výške 
minimálne 3 % záruky; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Pavel Telička

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 formou 
hotovosti alebo záruky prijateľnej pre EIB. 
Iné tretie strany budú môcť poskytovať 
svoj príspevok výhradne formou hotovosti. 
Počet členov riadiaceho výboru sa rozdelí 
medzi Komisiu a EIB na základe princípu 
uplatňovania rovnakých kritérií.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Gunnar Hökmark

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Národné príspevky do EFSI sa riadia 
rovnakými pravidlami ako ostatné verejné 
výdavky a investície, musia byť prioritou 
rozpočtovej politiky a nesmú ohroziť 
pravidlá Paktu stability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Christian Ehler

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2 a

Kritériá oprávnenosti na využitie záruky 
EÚ

V dohode o EFSI sa uvádza, že EFSI slúži 
na podporu projektov, ktoré:

a) sú v súlade s politikami Únie a sú 
kľúčom k transformácii hospodárstva EÚ 
smerom k inteligentnému, udržateľnému 
a inkluzívnemu rastu;

b) sú ekonomicky a technicky 
životaschopné;

c) poskytujú komplementaritu; a

d) maximalizujú mobilizáciu kapitálu zo 
súkromného sektora.

2. V dohode o EFSI sa ďalej stanoví, že 
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EFSI má podporovať projekty, ktorými sa 
sledujú ktorékoľvek z týchto všeobecných 
cieľov:

a) výskum, vývoj a inovácia, okrem iného 
prostredníctvom finančnej podpory 
výskumnej infraštruktúry, pilotných a 
demonštračných zariadení, spolupráce 
medzi akademickou obcou a priemyslom, 
využívania výsledkov výskumu a ich 
zavádzania na trhu, patentovania a 
prenosu technológií;

b) rozvoj infraštruktúry, a to aj v 
oblastiach dopravy, najmä v 
priemyselných centrách; infraštruktúrne 
projekty v oblastiach životného prostredia, 
prírodných zdrojov, rozvoja miest a 
sociálnej oblasti;

c) informačné a komunikačné 
technológie, vrátane digitálnej 
infraštruktúry, najmä širokopásmovej a 
digitálnej infraštruktúry pre kultúrne a 
tvorivé odvetvia;

d) rozvoj odvetvia energetiky, vrátane 
energetickej infraštruktúry, najmä 
prepojenia energetických sietí, rozšírenia 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
energetickej efektívnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov;

e) poskytovanie finančnej podpory 
spoločnostiam, ako aj iným subjektom, 
ktoré majú maximálne 3 000 
zamestnancov, s osobitným zameraním 
na malé a stredné podniky;

f) investície do vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva, tvorivosti a 
kultúry;

Or. en

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mali jasne stanoviť kritériá oprávnenosti. Súčasťou procesu by mal 
byť prínos ku konkrétnym cieľom v snahe stanoviť oprávnenosť navrhovanách projektov. Do 
tohto článku boli preto presunuté aj ciele EFSI. 
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Pozmeňujúci návrh 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a

Kritériá oprávnenosti na využitie záruky 
EÚ

V dohode o EFSI sa uvádza, že EFSI slúži 
na podporu projektov, ktoré:

a) sú v súlade s politikami Únie;

b) sú ekonomicky a technicky 
životaschopné;

c) poskytujú komplementaritu; a

d) maximalizujú, kde je to možné, 
mobilizáciu kapitálu zo súkromného 
sektora.

Or. en


