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Pozmeňujúci návrh 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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, 
ako aj prostredníctvom európskeho 
semestra pre koordináciu hospodárskych 
politík. Aj Európska investičná banka 
(„EIB“) posilnila svoju úlohu pri 
podnecovaní a podpore investícií v rámci 
Únie, čiastočne prostredníctvom zvýšenia 
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likvidita, ktorá je k dispozícii na trhu, 
používala efektívnym spôsobom a bola 
smerovaná do financovania 
životaschopných investičných projektov, 
sú potrebné ďalšie opatrenia.

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 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Poukazuje na to, že účinnosť 
dodatočných investícií závisí od 
konkurencieschopnosti a efektívnosti 
hospodárstva krajiny a dôvery investorov 
v udržateľnosť verejných financií krajiny, 
a preto sa domnieva, že krajina by mala 
byť oprávnená získať finančné 
prostriedky v rámci Európskeho fondu pre 
strategické investície, len ak sa Komisia
vo svojom posúdení návrhov rozpočtových 
plánov členských štátov domnieva, že:

i. krajina dodržiava Pakt stability a rastu 
alebo odporúčania v rámci postupu pri 
nadmernom deficite; a

ii. krajina dosiahla dostatočný pokrok pri 
plnení jej odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 štrukturálnych
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 530
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(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 
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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.

skúsenosti v oblasti investičných projektov.
Investičný výbor vykonáva svoje úlohy 
úplne nezávisle a v súlade s kritériami 
stanovenými v tomto nariadení, keďže je 
to kľúčové pre zabezpečenie dôvery 
a účasti súkromného sektora na 
investičnom pláne. Investičný výbor 
nesmie prijímať žiadne pokyny od tretích 
subjektov, pokiaľ ide o výber jednotlivých 
projektov, ktoré má financovať EFSI, ale 
podlieha riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
dohliada na plnenie cieľov EFSI. Aby 
mohol EFSI účinne využívať skúsenosti 
EIF, EFSI podporuje 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 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) V záujme zaručenia úspešného a 
včasného rozvoja financovaných 
projektov, a teda maximalizácie ich 
účinnosti pri vytváraní pracovných miest 
a rastu, Komisia vypracuje nariadenie o 
európskej kríze a obnove, ktoré by malo 
dočasne vyňať projekty infraštruktúry 
financované EFSI z existujúcich 
právnych predpisov EÚ, ktoré spôsobujú 
zdržanie ako výsledok administratívnych 
postupov, čo sa týka najmä odvolacích 
postupov a podávania správ o dodržiavaní 
existujúcich právnych predpisov. Toto 
nariadenie o európskej kríze a obnove by 
malo skrátiť administratívne postupy 
spôsobom, ktorý zodpovedá súčasnej 
naliehavosti hospodárskej situácie v 
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Európe. Komisia predloží návrh 
nariadenia o európskej kríze a obnove 
Rade a Európskemu parlamentu 
najneskôr tri mesiace po prijatí tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(29) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa malo
znížiť finančné krytie rozličných 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov stanovené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom 
národnom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
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vynaloženie sa v súčasnosti plánuje na 
uvedené programy, v prospech EFSI.

__________________ __________________
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

Odôvodnenie

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Pozmeňujúci návrh 533
Cora van Nieuwenhuizen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) S cieľom čiastočne financovať 
príspevok z rozpočtu Únie by sa malo 
znížiť finančné krytie rozličných 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov stanovené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú 
spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
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Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom 
národnom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 
fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.

Or. en

Odôvodnenie

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .

Pozmeňujúci návrh 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2018 a následne 
každý rok po tom preskúma primeranosť 
úrovne záručného fondu, pričom zohľadní 
akékoľvek zníženie zdrojov vyplývajúce z 
aktivácie záruky a posúdenie EIB 
predložené v súlade s článkom 10 ods. 3.

Komisia do 31. decembra 2018 a následne 
každý rok po tom preskúma primeranosť 
úrovne záručného fondu, pričom zohľadní 
akékoľvek zníženie zdrojov vyplývajúce z 
aktivácie záruky a posúdenie EIB 
predložené v súlade s článkom 10 ods. 3.

Výsledky tohto preskúmania za žiadnych 
okolností nemajú ďalší vplyv na rozpočty 
programu Horizont 2020 a Nástroja na 
prepájanie Európy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Počínajúc 1. januárom 2019, ak v 
dôsledku výziev na uplatnenie záruky 
úroveň záručného fondu klesne pod 50 % 
cieľovej sumy, Komisia predloží správu o 
mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť 
potrebné na jeho doplnenie.

8. Počínajúc 1. januárom 2019, ak v 
dôsledku výziev na uplatnenie záruky 
úroveň záručného fondu klesne pod 50 % 
cieľovej sumy, Komisia predloží správu o 
mimoriadnych opatreniach, ktoré môžu byť 
potrebné na jeho doplnenie.

V prípade, že sa takáto správa vypracuje, 
jej obsah za žiadnych okolností nemá 
ďalší vplyv na rozpočty programu 
Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie 
Európy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Patrizia Toia

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) rozvoj infraštruktúry, a to aj v oblastiach 
dopravy, najmä v priemyselných centrách; 
energetiky, najmä energetických prepojení 
a digitálnej infraštruktúry;

a) rozvoj jednotného trhu a jeho
infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o všetky 
jej digitálne a IT zložky, a to aj v 
oblastiach dopravy, najmä v 
priemyselných centrách; energetiky, 
najmä energetických prepojení a vodnej 
infraštruktúry; a digitálnej infraštruktúry 
na účely minimalizácie rozdielov medzi 
mestom a vidiekom;

Or. en
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