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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Už dlhé roky sa vplyvné hlasy z politickej a akademickej obce a občianskej spoločnosti 
zasadzujú za podporu investovania v EÚ s cieľom prekonať nedostatok investícií, ktorý sa 
prehĺbil v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. Tento nedostatok investícií viedol 
k špirálovému poklesu výdavkov, zvyšovaniu nezamestnanosti a strate dôvery v budúci 
pokrok. Preto treba vrelo uvítať návrh Komisie týkajúci sa Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI).

Nové stimuly na podporu investícií, ktoré sa financujú prostredníctvom záruk EÚ, môžu 
u investorov, verejných orgánov a priemyselných odvetví opätovne vytvoriť dôveru v zajtrajší 
rast. Vyčlenením nových investícií sa EFSI môže stať zotrvačníkom nového investičného 
cyklu, v rámci ktorého sa vytvoria nové pracovné miesta a príležitosti. Tieto nové investície 
nie sú potrebné len na oživenie hospodárstva EÚ, ale aj na jeho transformáciu na pružné, 
inovatívne, inkluzívne, nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo.

Namiesto toho, aby sme naďalej investovali do „výmen súčiastok“ a údržby a zostávali 
v starých koľajách, budeme musieť investovať do skutočných tranformačných projektov, 
služieb a infraštruktúry, ktoré dokážu riešiť „nové“ výzvy ohrozujúce náš blahobyt
a prosperitu. Medzi tieto výzvy patrí naša strata konkurencieschopnosti, nebezpečná zmena 
klímy, závislosť od obmedzených a kľúčových prírodných zdrojov pochádzajúcich z krajín 
mimo Únie, ako aj nestabilné a nepredvídateľné ceny energie a zdrojov, ktoré sú s tým 
spojené.

S cieľom riešiť tieto výzvy EÚ stanovila ambiciózne politiky v oblasti zamestnanosti, 
inovácie, vzdelávania, sociálneho začleňovania, klímy a energetiky. Stratégia Európa 2020 
bola vytvorená ako stratégia EÚ v oblasti rastu pre toto desaťročie s cieľom vybudovať 
„inteligentné, udržateľné a inkluzívne hospodárstvo“. V rámci stratégie 20/20/20 v oblasti 
klímy a energie, Plánu postupu v energetike do roku 2050 vypracovaného Komisiou, 
7. environmentálneho akčného plánu a záverov Rady z 28. októbra 2014 o znížení emisií 
skleníkových plynov po roku 2020 sa požaduje eliminácia emisií uhlíka a posilnené obehové 
hospodárstvo, ako aj skutočná transformácia odvetví dopravy a energetiky. Nedávno 
zavedená stratégia pre energetickú úniu je zameraná na dosiahnutie väčšieho prepojenia 
energetického trhu, ktorý dokáže integrovať a vymieňať čoraz väčšie množstvo 
obnoviteľných zdrojov, pričom sa zdôrazňuje význam energetickej účinnosti ako 
samostatného zdroja energie. Program Horizont 2020 bol prijatý ako najväčší program EÚ 
v oblasti výskumu a inovácií s cieľom stimulovať inovácie prenosom skvelých nápadov 
z laboratórií na trh. Prostredníctvom priameho prepojenia, ktoré vytvára medzi výskumom 
a inováciou, sa program Horizont 2020 zameriava na zabezpečenie globálnej 
konkurencieschopnosti Európy tým, že kladie dôraz na excelentnú vedu, vedúce postavenie 
priemyslu a riešenie spoločenských výziev.

Je v našom prvoradom záujme, aby EFSI posilňoval a napomáhal realizáciu týchto politík 
zameriavaním sa na transformačné investície, ktoré sú potrebné v oblasti udržateľnej 
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a nízkouhlíkovej dopravnej infraštruktúry, digitálnej a výskumnej infraštruktúry, 
obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti a uskladňovania energie, ako aj 
uvádzaním inovatívnych produktov, služieb a technológií na trh.

Zároveň by sa malo zabrániť oslabovaniu politík Únie tým, že sa vykonajú nenapraviteľné 
škrty v prostriedkoch, ktoré pomáhajú plniť tieto ciele, ako aj podporou suboptimálnych 
investícií či investícií, u ktorých hrozí riziko straty pred koncom ich životnosti (z dôvodu ich 
nezlučiteľnosti s dlhodobými cieľmi).

Spravodajkyňa preto vypracovala pozmeňujúce návrhy k návrhu nariadenia, ktorých cieľom 
je:

1. Zaviesť alternatívu financovania záručného fondu EÚ s cieľom zachovať prostriedky 

dostupné v rámci programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

2. Začleniť podporu z EFSI do rámca stratégie Únie na zabezpečenie „inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu“ a prispieť k napĺňaniu cieľov v oblasti energie a klímy 
zameraním sa na transformačné investície v odvetví dopravy a energetiky a zabránením 
zablokovaniu investícií.

3. Prispieť k ambíciám energetickej únie v oblasti energetickej účinnosti.

Hlavná pozornosť sa v tomto stanovisku prirodzene venuje výhradným právomociam výboru 
ITRE.

1. Alternatíva k financovaniu záručného fondu EÚ 

Treba zdôrazniť, že zámerom spravodajkyne nie je posudzovať hlavnú filozofiu záruky EÚ 
financovanej z rozpočtu EÚ. Dostupnosť záruky EÚ pre EIB bude zo zákonného a finančného
hľadiska zabezpečená hneď ako nadobudne účinnosť nariadenie o EFSI a len čo sa podpíše 
dohoda o EFSI medzi EIB a Európskou komisiou.

Spravodajkyňa však namieta proti spôsobu, akým sa zriaďuje a financuje záručný fond EÚ.
V návrhu nariadenia o EFSI sa financovanie zabezpečuje prostredníctvom škrtov v programe 
Horizont 2020 a Nástroji na prepájanie Európy, a to v rozpočtových riadkoch, ktoré sa 
vzťahujú na granty. Škrty budú mať dosah na celistvosť týchto programov, najmä pokiaľ ide 
o strategické investície – napríklad v oblasti základného výskumu – v prípade ktorých je 
zložité zabezpečiť spolufinancovanie na trhu. Navrhované škrty v programe Horizont 2020 sa 
najviac dotknú „otvorených výziev“, a teda zasiahnu výskum v oblastiach, v ktorých je 
obzvlášť potrebný. Znižovanie prostriedkov v týchto rozpočtových riadkoch povedie 
k oslabeniu dodatočného potenciálu EFSI.

Alternatíva navrhovaná v tejto správe spočíva v zrušení priamych škrtov v rámci programu 
Horizont 2020 a NPE, keďže nie je potrebné rozhodnúť a priori o systéme financovania 
záručného fondu.

Môže sa financovať postupným uvoľňovaním viazaných rozpočtových prostriedkov, 
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o ktorých sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu. Na tento účel by mal 
rozpočtový orgán v prípade potreby využívať všetky dostupné mechanizmy flexibility 
a príslušné ustanovenia nariadenia o VFR na roky 2014 – 2020 a iba ako posledná možnosť
by mali byť znížené finančné prostriedky na programy v rámci okruhu 1a.

2. Zosúladenie investícií EFSI so stratégiou Únie na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a zlepšenie súladu s environmentálnou politikou Únie

Investície podporované v rámci EFSI by mali prispieť k stratégii Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu prijatej v rámci záverov Európskej rady 
zo 17. júna 2010. V záujme zlepšenia koordinácie investičných politík Únie sa 
prostredníctvom spoločného strategického rámca vypracovalo nariadenie č. 1303/2013 
s cieľom presadzovať harmonický, vyvážený a udržateľný rozvoj Únie. Tento integrovaný 
prístup by sa mal zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať na operácie a projekty podporované 
v rámci EFSI. EFSI by mal prispievať k plneniu dohodnutých cieľov v oblasti klímy na roky 
2020, 2030 a 2050, a preto by sa mal zameriavať na transformačné investície do znižovania 
emisií uhlíka v našich sektoroch dopravy a energetiky a do uzavretia kolobehu materiálu. 
Medzitým sa treba vyhýbať investíciám do dlhodobých infraštruktúr s vysokým obsahom 
uhlíka, u ktorých hrozí riziko odstavenia pred koncom ich životnosti, ak by sa mali splniť 
strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti klímy.

3. Realizácia energetickej únie a riešenie problému „výrazného zlyhania“ súčasných 
energetických politík

V oznámení Komisie COM(2015(0080) o energetickej únii sa poukázalo na význam 
energetickej účinnosti ako samostatného zdroja energie, pričom sa jasne zdôraznilo, že 

„EFSI poskytuje príležitosť na pritiahnutie veľkých investícií do renovácie budov“. S cieľom 

využiť túto možnosť sa musí v rámci nariadenia o EFSI klásť osobitný dôraz na energetickú 
účinnosť vyčlenením podielu poskytnutých záruk na energetickú účinnosť, poskytovaním 
technickej pomoci na zriaďovanie účelových investičných platforiem pre zoskupované 
projekty v oblasti energetickej účinnosti a rozšírením „investičnej doložky“ na investície 
do energetickej účinnosti.

Vyčlenenie prostriedkov (aspoň 20 % poskytnutých záruk musí byť vyhradených na investície 
do energetickej účinnosti) je absolútne nevyhnutné na splnenie cieľov energetickej únie 
v oblasti energetickej účinnosti ako „prvého paliva“. Skúsenosti z minulosti ukazujú, že 
v poslednom desaťročí sa na energetickú účinnosť poskytlo oveľa menej podpory (8 % 
celkovej podpory vyčlenenej na energetiku) než na všetky ostatné možnosti dodávok energie 
(obnoviteľné zdroje energie, fosílne palivá, jadrová energia). Bez účelového vyčlenenia 
prostriedkov nedôjde k zmene situácie. Z analýzy návrhov členských štátov týkajúcich sa 
európskeho investičného plánu, ktorú vykonala organizácia E3G1, vyplýva, že len 5 % 
projektov, ktoré uviedli členské štáty, zahŕňa opatrenia zamerané na energetickú účinnosť, 
inteligentné mestá alebo riadenie dopytu. Namiesto toho, aby sa energetická účinnosť 
využívala ako „prvý zdroj energie“, ostáva v skutočnosti poslednou možnosťou. Hlavný 
ekonóm Medzinárodnej agentúry pre energiu Fatih Birol uviedol, že „energetická účinnosť 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, „Voľba Európy: Rast založený na nízkom obsahu 
uhlíka alebo riziká vyplývajúce z vysokého obsahu uhlíka?, Analýza návrhov členských štátov týkajúcich sa 
európskeho investičného plánu“, 28. januára 2015.
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naďalej výrazne zlyháva vo väčšine vnútroštátnych energetických politík“, pričom ostávajú 
nevyužité dve tretiny svetového hospodárskeho potenciálu na zlepšenie energetickej 
účinnosti. Opatrenia týkajúce sa energetickej účinnosti si často vyžadujú kombináciu 
niekoľkých menších investícií, ktorých riadenie je ťažkopádne. Ak sa opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti vykonávajú oddelene a nekoordinovaným spôsobom, vznikajú príliš 
veľké administratívne a transakčné náklady a ich financovanie je často náročné.

Preto by sa mal v rámci EIAH vytvoriť osobitný nástroj s cieľom poskytovať technickú 
pomoc pri zriaďovaní účelových investičných platforiem v celej Európe v záujme spájania 
malých projektov, predovšetkým v oblasti renovácie existujúcich budov. V rámci tohto 
nástroja možno vychádzať zo skúseností, ktoré už dosiahla EIB (JESSICA), a poučiť sa 
z príkladov úspešných vnútroštátnych programov v oblasti renovácie. Tieto programy sú 
dôkazom mnohých prínosov rozsiahlej renovácie: tvorba vysokého počtu pracovných miest, 
vynikajúca nákladová účinnosť, zvýšenie energetickej bezpečnosti, podpora MSP a zníženie 
energetickej chudoby. Tieto výhody sa môžu posilniť a znásobiť využívaním EFSI.

4. Rôzne

Spravodajkyňa zahrnula aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa riešenia otázok 
spojených so správou EFSI. Spravodajkyňa sa chce ako členka výboru s výlučnou 
právomocou vo veci kritérií oprávnenosti projektov, ktoré sa majú podporovať, zároveň 
ubezpečiť o tom, že podporované projekty skutočne spĺňajú navrhované kritériá a ciele. Táto 
otázka je zahrnutá v pozmeňujúcich návrhoch týkajúcich sa zloženia investičného výboru, 
keďže tento výbor bude zodpovedať za každodenné prijímanie rozhodnutí o tom, ktoré 
projekty sa majú podporiť. Spravodajkyňa sa navyše domnieva, že na to, aby EFSI fungoval 
podľa podmienok ustanovených v nariadení, sa musia prijať ustanovenia na zabezpečenie 
správneho zahrnutia týchto podmienok do dohody Komisie o zriadení EFSI uzavretej 
s Európskou investičnou bankou.

Napokon sa uvádza niekoľko definícií malých a stredných podnikov (MSP), malých 
spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou a inovačných spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ktorým by mala podpora EFSI priniesť obzvlášť veľký prínos. Spravodajkyňa 
totiž verí v osobitnú schopnosť týchto spoločností priniesť skutočné inovačné zmeny, ktoré 
vytvoria hospodársku a spoločenskú pridanú hodnotu, zlepšia zdravie a každodenné životné 
podmienky občanov EÚ a podporia konkurencieschopnosť EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(10) 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 pre 
inovačné MSP a inovačné spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou. Ak sa 
preklenú súčasné investičné ťažkosti 
Európy, malo by sa prispieť k posilneniu 
konkurencieschopnosti, inovačného 
potenciálu a hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti Únie, ako aj 
k energetickej účinnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov prostredníctvom 
prechodu na udržateľné a obehové 
hospodárstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť jasné, že účel EFSI je dvojaký: a) realizovať dlhodobé strategické investície a b) 
zabezpečiť prístup k financovaniu pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 1, článku 5 ods. 2 písm. e) a článku 
7.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) EFSI by mal podporovať strategické 
investície s vysokou pridanou 
ekonomickou a spoločenskou hodnotou, 
ktoré podporujú udržateľnú inováciu, 
zručnosti a miestne pracovné príležitosti, 
posilňujú konkurencieschopnosť EÚ a
prispievajú k dosahovaniu politických 
cieľov Únie.



PE549.399v01-00 8/39 PA\1051424SK.doc

SK

Or. en

Odôvodnenie

Nové zameranie Komisie na investovanie je veľmi vítané. Musíme sa však uistiť, že investície 
sa vyčleňujú na správny typ projektov, ktoré nielen vytvárajú pridanú ekonomickú hodnotu, 
ale aj spoločenskú pridanú hodnotu, pričom podporujú dosahovanie cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energie. Iba týmto spôsobom sa uskutočňujú skutočné investície do budúcnosti, ktoré 
prispievajú k vytváraniu dlhodobých pracovných miest, môžu byť vykonávané európskymi 
občanmi a ponúkajú spôsob, ako prekonať súčasnú krízu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Investície podporované v rámci 
EFSI by mali prispieť k cieľu 
stanovenému v článku 194 ods. 1 zmluvy, 
najmä k presadzovaniu energetickej 
efektívnosti a úspor energie, vývoju 
nových a obnoviteľných foriem energie 
a podpore prepojenia energetických sietí, 
ako aj k stratégii Únie na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, ktorá bola prijatá 
v rámci záverov Rady zo 17. júna 2010; 
v záujme zlepšenia koordinácie 
investičných politík Únie sa v rámci 
spoločného strategického rámca 
vypracovalo nariadenie č. 1303/2013 
s cieľom presadzovať harmonický, 
vyvážený a udržateľný rozvoj Únie; tento 
integrovaný prístup by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať na 
operácie a projekty podporované v rámci 
EFSI.

Or. en

Odôvodnenie

Európska rada prijala 17. júna 2010 tzv. stratégiu Európa 2020, t. j. novú stratégiu pre 
zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Stratégia Európa 2020 predstavuje 
koherentný rámec Únie na koordinovanú mobilizáciu všetkých jej nástrojov a politík.
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Nariadenie č. 1303/2013 bolo vypracované v záujme zlepšenia koordinácie a harmonizácie 
vykonávania rôznych investičných fondov EÚ v rámci „spoločného strategického rámca“ 
s cieľom prispieť k stratégii Európa 2020. Tento integrovaný prístup by sa mal 
zodpovedajúcim spôsobom uplatňovať na operácie a projekty podporované v rámci EFSI.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) V oznámení Komisie 
(COM(2015(0080)) o energetickej únii sa 
poukázalo na význam energetickej 
účinnosti ako samostatného zdroja 
energie, pričom sa jasne zdôraznilo, že 
„EFSI poskytuje príležitosť na 
pritiahnutie veľkých investícií do 
renovácie budov“. S cieľom využiť túto 
možnosť sa musí klásť osobitný dôraz na 
energetickú účinnosť vyčlenením podielu 
poskytnutých záruk na energetickú 
účinnosť, poskytovaním technickej 
pomoci na zriaďovanie účelových 
investičných platforiem pre zoskupované 
projekty v oblasti energetickej účinnosti a 
rozšírením „investičnej doložky“ na 
investície do energetickej účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Vyčlenenie prostriedkov (aspoň 20 % poskytnutých záruk musí byť vyhradených na investície 
do energetickej účinnosti) je absolútne nevyhnutné na splnenie ambícií energetickej únie 
v oblasti energetickej účinnosti ako „prvého paliva“. V poslednom desaťročí sa na 
energetickú účinnosť poskytlo oveľa menej podpory (8 % celkovej podpory vyčlenenej 
na energetiku) než na všetky ostatné možnosti dodávok energie. Táto situácia sa bez vyhliadky 
na záväzné ciele nezmení, ak nedôjde k účelovému vyčleneniu prostriedkov. Nevyhnutný je aj 
nástroj osobitnej technickej pomoci na zriaďovanie účelových platforiem pre projekty 
v oblasti energetickej účinnosti.
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Pozmeňujúci návrh 5

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 
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 v prípade potreby 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

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa EFSI zameral aj na malé a inovatívne spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. Hoci EIF predstavuje nástroj, ktorý možno využiť, nemusí byť vždy správnym 
vektorom pre investície týchto spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou. Súvisí 
s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 1, článku 5 ods. 2 písm. e) a článku 7.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

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

dlhodobý udržateľný rast 
a konkurencieschopnosť, čo prispeje 
k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy a 
energie. EFSI by mal podporovať širokú 
škálu finančných produktov vrátane 
vlastného kapitálu, 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

Odôvodnenie

Nové zameranie Komisie na investovanie je veľmi vítané. Musíme sa však uistiť, že investície 
sa vyčleňujú na správny typ projektov, ktoré nielen vytvárajú pridanú ekonomickú hodnotu, 
ale aj spoločenskú pridanú hodnotu, pričom podporujú dosahovanie cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energie. Iba týmto spôsobom sa uskutočňujú skutočné investície do budúcnosti, ktoré 
prispievajú k vytváraniu dlhodobých pracovných miest, môžu byť vykonávané európskymi 
občanmi a ponúkajú spôsob, ako prekonať súčasnú krízu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Pri výbere projektov oprávnených 
na financovanie v rámci podpory z EFSI 
by sa osobitná pozornosť mala zamerať 
na energetickú účinnosť; pri rozhodovaní 
o projektoch zameraných na výrobu alebo 
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prepravu energie by sa malo posúdiť, či 
ciele v oblasti bezpečnosti dodávok 
nemožno dosiahnuť udržateľnejším a 
nákladovo efektívnejším spôsobom
znížením energetického dopytu alebo 
zvýšením energetickej účinnosti; tým sa 
zabezpečí, aby projekty energetickej 
účinnosti súťažili za rovnakých 
podmienok s projektmi zameranými na 
zvyšovanie dodávok energie alebo vývoj 
nových infraštruktúr.

Or. en

Odôvodnenie

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Pozmeňujúci návrh 8

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 

(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 
v sektorových oblastiach uvedených 
v nariadení. Investičný výbor by mal 
podliehať riadiacemu výboru EFSI, ktorý 
by mal dohliadať na plnenie cieľov EFSI. 
V záujme efektívneho využitia skúseností
EIF by mal EFSI podporovať financovanie 
pre EIF, aby umožnil EIF realizovať 
jednotlivé projekty týkajúce sa malých 
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spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou.

a stredných podnikov a malých spoločností 
so strednou trhovou kapitalizáciou.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť multidisciplinárny rozhodovací postup v súvislosti s projektmi, ktoré sa 
majú podporovať, musia mať všetci vymenovaní experti z investičného výboru nielen 
skúsenosti s investičnými projektmi, ale aj preukázané znalosti z oblasti financovania 
projektov v jednom alebo viacerých odvetviach oprávnených na podporu. Keďže investičný 
výbor rozhoduje o tom, ktoré projekty sa majú podporovať, vyžaduje sa, aby jeho členovia 
v čase rozhodovania disponovali relevantnými trhovými a sektorovými znalosťami.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18 a) S cieľom zabezpečiť, aby EFSI 
splnil svoj dvojaký účel, sa musí z EFSI 
vyčleniť suma 5 000 000 000 EUR určená 
na financovanie EIF prostredníctvom 
EIB, ktorá sa použije najmä 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

Na to, aby mohol EFSI splniť svoj dvojaký účel, je dôležité objasniť, že časť záruky musí byť 
vyhradená na prístup k rizikovému financovaniu pre MSP a malé spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou. Súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 1, článku 5 ods. 2 písm. e) 
a článku 7.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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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 spolu s EFSI poskytovať 
spolufinancovanie na jednotlivé projekty 
alebo v rámci investičných platforiem v 
súvislosti s osobitnými geografickými či 
tematickými sektormi. Osobitná pozornosť 
sa musí venovať investičným platformám, 
ktoré sa zameriavajú na transformačné 
odvetvia s vysokou hospodárskou a 
spoločenskou pridanou hodnotou, a 
investičným platformám, ktoré spájajú 
udržateľné a inovatívne projekty malého 
rozsahu vykonávané najmä vďaka 
podpore regiónov, miest a MSP, ako sú 
projekty v oblasti energetickej účinnosti 
spočívajúce napríklad v renovácii 
existujúcich budov.

Or. en

Odôvodnenie

Investičné platformy sú vynikajúce mechanizmy na poskytovanie podpory na malé projekty, 
ako sú projekty v oblasti energetickej účinnosti, na ktoré by sa inak neposkytli financie 
z fondov EÚ alebo od súkromných partnerov. Takisto môžu zohrávať dôležitú úlohu pri 
zoskupovaní viacerých podobných projektov malého rozsahu do klastrov, najmä projektov 
vykonávaných vďaka podpore regiónov, miest a MSP, čím sa znižujú transakčné náklady 
a zvyšuje sa šanca na úspech.

Pozmeňujúci návrh 11

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 

(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 na
vypracúvanie, prípravu a zoskupovanie
projektov v celej Únii, stavajúc na 
odborných znalostiach Komisie, EIB, 
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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.

národných podporných bánk a riadiacich 
orgánov európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a na najlepších 
postupoch uplatňovaných v rámci 
projektov, ako je ELENA (Európsky 
nástroj miestnej pomoci v oblasti energie) 
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

Odôvodnenie

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Pozmeňujúci návrh 12

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 

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

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 vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.
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Pozmeňujúci návrh 13

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 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 14

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 
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rámci Únie a

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

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa objasniť účel EFSI. Je dôležité rozlišovať medzi plánovanými dlhodobými 
investíciami na projekty, ktoré musia spĺňať všeobecné ciele stanovené v článku 5 ods. 2 písm. 
a) až d), ale v rámci ktorých sa nemusí dodržiavať žiadna prahová hodnota, a finančnou 
podporou pre podniky (článok 5 ods. 2 písm. e)) poskytovanou prostredníctvom EIF (pozri 
článok 7), ktorá sa v dôsledku svojej povahy môže zameriavať len na MSP a malé (ako aj 
inovačné) spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. To je tiež v súlade s odôvodnením 
č. 13.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podmienky dohody o EFSI stanoví 
Komisia a EIB a schváli ich 
spoluzákonodarca pred nadobudnutím 
účinnosti tohto nariadenia, aby sa 
zabezpečilo riadne vykonávanie 
nariadenia prostredníctvom dohody o 
EFSI.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa nemôže prijať bez toho, aby bol Parlament ako prvý oboznámený 
s obsahom dohody o EFSI. Parlament musí zabezpečiť, aby dohoda o EFSI obsahovala to, čo 
je potrebné na správne vykonávanie tohto nariadenia a aby neviedla k prekročeniu práv 
spoluzákonodarcov.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1 a

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 
toto vymedzenie pojmov:

1. Malé a stredné podniky (MSP) sú 
podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 
250 osôb, ako sa stanovuje v nariadení 
(EÚ) č. 651/2014.

2. Malé spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou sú podniky, ktoré 
zamestnávajú menej ako 500 osôb.

3. Inovačné spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou sú spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktorých 
náklady na výskum a inováciu 
predstavujú podľa vymedzenia vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách:

a) aspoň 15 % ich celkových 
prevádzkových nákladov v rámci aspoň 
jedného z troch rokov predchádzajúcich 
prvej investícii v rámci opatrenia štátnej 
pomoci vo forme rizikového financovania 
alebo

b) aspoň 10 % ich celkových 
prevádzkových nákladov počas troch 
rokov predchádzajúcich prvej investícii v 
rámci opatrenia štátnej pomoci vo forme 
rizikového financovania.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité riadne vymedziť pojmy používané v tomto nariadení, aby sa neskôr zabezpečila 
jeho správna interpretácia a implementácia.
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Pozmeňujúci návrh 17

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 súlad s cieľmi 
a kritériami oprávnenosti stanovenými 
v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 2 písm. 
a), ako aj jej využívanie v osobitných 
časových lehotách a kľúčové ukazovatele
výkonnosti;

Or. en

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby všetky investície, ktoré sa podporujú v rámci EFSI, spĺňali ustanovenia 
vymedzené v tomto nariadení. Mal by sa zabezpečiť najmä súlad s cieľmi a kritériami 
oprávnenosti stanovenými v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 2 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 18

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, ktoré 
bude poskytovať poradenskú podporu 
v súvislosti s investičnými projektmi v 
súlade s cieľmi stanovenými v článku 5 
ods. 2 a článku 5 ods. 2 písm. a) tohto 
nariadenia.
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EIAH vychádza z existujúcich 
poradenských služieb EIB a Komisie a:

1. Pôsobí ako centrum technického 
poradenstva a poskytuje podporu pri 
identifikácii, príprave a vypracúvaní 
investičných projektov, ako aj podporu pri 
využívaní technickej pomoci v súvislosti so 
štruktúrovaním projektov, inovačných 
finančných nástrojov, verejno-súkromných 
partnerstiev a podľa potreby poradenstva k 
relevantným otázkam právnych predpisov 
EÚ.

2. Poskytuje osobitnú podporu
investičným platformám, ktoré sa 
zameriavajú na oblasti s vysokou 
hospodárskou a spoločenskou pridanou 
hodnotou alebo zoskupujú do klastrov 
menšie projekty vykonávané najmä vďaka 
podpore regiónov, miest a MSP.

3. Vytvára osobitný nástroj na 
poskytovanie technickej pomoci na 
zriadenie investičných platforiem pre 
zoskupené projekty v oblasti energetickej 
účinnosti na decentralizovanej úrovni.

4. Poskytuje technickú a finančnú 
podporu pri využívaní EFSI v rámci 
decentralizovaných inštitúcií, ktoré 
vykonávajú podobné programy technickej 
pomoci na miestnej úrovni.

5. Pôsobí ako jednotné kontaktné miesto 
pre navrhovateľov projektov alebo ich 
presmerúva na inštitúcie uvedené v bode 
4.

6. Zabezpečuje štrukturálnu výmenu 
informácií a najlepších postupov medzi 
všetkými zainteresovanými stranami 
zapojenými do EFSI.

Or. en

Odôvodnenie

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
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granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Pozmeňujúci návrh 19

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 a riadiacich orgánov 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a zapája partnerov podľa článku 5 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. EIAH 
stavia predovšetkým na osvedčených 
postupoch v rámci programov, ako je 
ELENA (Európsky nástroj miestnej 
pomoci v oblasti energie) a EEIF 
(Európsky fond pre energetickú 
účinnosť).

Or. en

Odôvodnenie

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI musí 
mať investičný výbor, ktorý zodpovedá za 

V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má
investičný výbor, ktorý zodpovedá za 
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preskúmavanie potenciálnych operácií v 
súlade s investičnou politikou EFSI a za 
schvaľovanie podpory operácií zo záruky 
EÚ v súlade s článkom 5 bez ohľadu na ich 
geografickú lokalitu.

preskúmavanie potenciálnych operácií v 
súlade s investičnou politikou EFSI a za 
schvaľovanie podpory operácií zo záruky 
EÚ:

1. v súlade s článkom 5,

2. v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a 
energie na roky 2020, 2030 a 2050, aby sa 
zabránilo ohrozeniu týchto cieľov alebo 
zablokovaniu v rámci technológií, 
výrobných procesov alebo infraštruktúr, v 
súvislosti s ktorými hrozí riziko nevyužitia,

3. ktoré majú preukázateľnú 
hospodársku, spoločenskú a udržateľnú 
pridanú hodnotu, ktorá umožňuje 
podporu inovácií v EÚ, zručností, 
pracovných príležitostí 
a konkurencieschopnosti,

4. bez ohľadu na ich geografickú lokalitu.

Or. en

Odôvodnenie

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Investičný výbor sa skladá z najmenej
šiestich nezávislých expertov a 
generálneho riaditeľa. Nezávislí experti 
musia mať vysokú úroveň relevantných 
trhových skúseností s financovaním 
projektov v oblasti investičných projektov 
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obnoviteľné pevne stanovené obdobie 
troch rokov.

uvedených v článku 5 ods. 2.

Členov investičného výboru vymenúva 
riadiaci výbor na obnoviteľné pevne 
stanovené obdobie troch rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Investičný výbor, ktorý rozhodne o tom, aké projekty sa majú podporiť v rámci EFSI v súlade 
s cieľmi stanovenými v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 2 písm. a), by mal tvoriť dostatočný 
počet odborníkov. Cieľom je zabezpečiť multidisciplinárny rozhodovací postup v súvislosti 
s projektmi oprávnenými na podporu a vykonávanými vo všetkých odvetviach uvedených 
v článku 5 ods. 2 a článku 5 ods. 2 písm. a). Všetci vymenovaní experti musia mať relevantné 
trhové skúsenosti a preukázané znalosti z oblasti financovania projektov v jednom alebo 
viacerých príslušných odvetviach.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Záruka EÚ sa poskytuje na operácie 
financovania a investičné operácie EIB 
schválené investičným výborom uvedeným 
v článku 3 ods. 5 alebo na financovanie 
Európskemu investičnému fondu s cieľom 
realizovať operácie financovania a 
investičné operácie EIB v súlade s článkom 
7 ods. 2. Dotknuté operácie musia byť v 
súlade s politikami Únie a podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov:

Záruka EÚ sa poskytuje na operácie 
financovania a investičné operácie EIB 
zamerané na podporu prechodu na 
inteligentné, udržateľné a nízkouhlíkové 
hospodárstvo a schválené investičným 
výborom uvedeným v článku 3 ods. 5 
alebo na financovanie pre EIF s cieľom 
realizovať operácie financovania 
a investičné operácie EIB v súlade 
s článkom 7 ods. 2. Dotknuté operácie 
musia byť v súlade s politikami Únie a 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a
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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 dopravnej infraštruktúry, najmä v 
priemyselných centrách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) rozvoj udržateľnej energetickej 
infraštruktúry, najmä prepojenia 
elektrických sietí, inteligentných 
rozvodných sietí a uskladňovania energie;

Or. en

Odôvodnenie

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) rozvoj digitálnej infraštruktúry, 
informačných a komunikačných 
technológií a inovácie;
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Or. en

Odôvodnenie

Digitálne hospodárstvo sa rozvíja sedemkrát rýchlejšie ako zvyšok hospodárstva a je jedným z 
najsľubnejších spôsobov, ako dosiahnuť hospodárske oživenie a prispieť k vytváraniu 
kvalitných pracovných miest. Investície do vysokokvalitnej telekomunikačnej 
a širokopásmovej internetovej infraštruktúry sú rozhodujúce. Investície však treba posilňovať 
aj v oblasti zvyšovania digitálneho povedomia a zlepšovania digitálnych kompetencií 
európskych občanov, digitálneho výskumu a vývoja a podpory tvorivých odvetví v digitálnej 
oblasti, ako aj pri vytváraní priaznivého prostredia pre rozmach inteligentných digitálnych 
zariadení a služieb v každodennom živote.

Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) investície do vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva, výskumu a vývoja, 
informačných a komunikačných 
technológií a inovácií;

b) investície do vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva, ako aj výskumu 
a vývoja vrátane výskumných 
a technologických infraštruktúr 
relevantných pre inováciu;

Or. en

Odôvodnenie

Vzdelávanie, výskum a vývoj a inovácie sú niektoré z najvýznamnejších prostriedkov Európy 
na podporu našej hospodárskej konkurencieschopnosti a našich dobrých životných 
podmienok a zdravia. Zručnosti a kreativita Európanov sú konkurenčnou výhodou Európy 
v rámci celosvetového hospodárstva. Investície do vzdelávania, výskumu a inovácie sú 
kľúčovými zložkami stratégie na ukončenie hospodárskej krízy, keďže prispievajú k vytváraniu 
nových kvalitných pracovných miest, rozvoju nových vývozných trhov a zlepšovaniu 
konkurencieschopnosti priemyslu EÚ.

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozširovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej efektívnosti a 

c) rozširovanie energie z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej účinnosti a 
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efektívnosti využívania zdrojov; efektívnosti využívania zdrojov 
s osobitným zameraním na znižovanie 
dopytu po energii prostredníctvom 
riadenia na strane dopytu a renovácie 
budov;

Or. en

Odôvodnenie

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) infraštruktúrne projekty v oblastiach 
životného prostredia, prírodných zdrojov, 
rozvoja miest a sociálnej oblasti;

d) infraštruktúrne projekty v oblasti 
životného prostredia, prírodných zdrojov 
(so zameraním na posilnenie 
ekosystémových služieb) a rozvoja miest 
a v sociálnej oblasti;

Or. en

Odôvodnenie

Ekosystémové služby zohrávajú dôležitú úlohu v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity a v rámci 
politík zameraných na adaptáciu na zmenu klímy a jej zmierňovanie. V správe TEEB 
(Ekonómia ekosystémov a biodiverzity) s podporou Európskej komisie sa poukazuje na 
obrovskú hospodársku hodnotu našich ekosystémov a ich potenciál pri riešení mnohých 
spoločenských výziev. Preto je opodstatnené zamerať sa na infraštruktúry a investície, ktoré 
môžu posilniť ekosystémové služby (napr. vytvorenie prirodzených záplavových oblastí alebo 
rozšírenie lesného hospodárstva).

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Záruka EÚ sa okrem toho prostredníctvom 
EIB poskytuje na podporu účelových 
investičných platforiem a národných 
podporných bánk, ktoré investujú do
operácií spĺňajúcich požiadavky tohto 
nariadenia. Politiku v súvislosti s 
oprávnenými investičnými platformami v 
takom prípade stanovuje riadiaci výbor.

Záruka EÚ sa okrem toho poskytuje na 
finančné a investičné operácie riadené 
v rámci účelových investičných platforiem 
a národných podporných bánk alebo 
inštitúcií, ktoré schvaľuje investičný výbor 
uvedený v článku 3 ods. 5. Príslušné 
operácie sú v súlade s politikami Únie 
a podporujú ciele uvedené v tomto odseku, 
pričom sa zameriavajú na transformačné 
odvetvia s vysokou pridanou hodnotou, 
ako sú projekty malého rozsahu v oblasti 
energetickej účinnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov. Politiku v súvislosti s 
oprávnenými investičnými platformami 
a operáciami účelových investičných 
platforiem a národných podporných bánk 
alebo inštitúcií stanovuje riadiaci výbor 
s cieľom zaručiť využitie záruky EÚ 
podľa tohto článku. Okrem toho sa 
v rámci účasti EIB na činnosti účelových 
investičných platforiem a národných 
podporných bánk môže využívať záruka 
EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa súčasného návrhu môžu investičné platformy a národné podporné banky využívať 
záruku EÚ, len ak ich podporuje EIB. V súvislosti s významnými investíciami na väčšie 
projekty na úrovni EÚ by mohla byť žiaduca účasť EIB. V súvislosti s menšími zoskupenými 
projektmi, ktoré financujú alebo riadia investičné platformy, národné podporné banky alebo 
inštitúcie, však nie je vždy potrebná účasť EIB, ak príslušné operácie podporujú ciele 
stanovené v tomto článku a investičný výbor ich považuje za oprávnené.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sú do činnosti príslušných 
vnútroštátnych a regionálnych 
investičných platforiem zapojené 
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zodpovedné verejné orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a príslušné subjekty 
zastupujúce občiansku spoločnosť v 
súlade s článkom 5 a kapitolou II 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Or. en

Odôvodnenie

Do zriaďovania a fungovania vnútroštátnych a regionálnych investičných platforiem, ktoré 
podporujú investície so značným spoločenským vplyvom, by mali byť zapojené príslušné 
zainteresované strany. Podrobné ustanovenia o tom, ako to možno realizovať, sú stanovené 
v nariadení (EÚ) č. 1303/2013. Podobný prístup je žiaduci v prípade investičných platforiem 
podporovaných v rámci EFSI. Zapojenie partnerov je jedným z najlepších spôsobov, ako 
zlepšiť zodpovednosť a maximalizovať výsledky investícií.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aspoň 20 % poskytnutých záruk je 
vyhradených na investície do energetickej 
účinnosti, najmä prostredníctvom 
vytvorenia účelových investičných 
platforiem na renováciu existujúcich
budov.

Or. en

Odôvodnenie

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.



PE549.399v01-00 30/39 PA\1051424SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Záruka EÚ sa poskytuje len na 
projekty a operácie, ktoré spĺňajú tieto 
kritériá oprávnenosti:

a) projekty a operácie musia prispievať k 
stratégii Únie na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu; sú v súlade s cieľmi 
stanovenými v článku 9 a s článkom 10 
a prílohou I k nariadeniu (EÚ) 
č. 1303/2013;

b) projekty a operácie musia podporiť 
prechod smerom k inteligentnému, 
udržateľnému a nízkouhlíkovému 
hospodárstvu a sú v súlade s dohodnutými 
cieľmi EÚ v oblasti klímy a energie na 
roky 2020, 2030 a 2050;

c) projekty a operácie podporované v 
rámci účelových investičných platforiem a 
národných podporných bánk a inštitúcií 
musia byť v súlade s politikami a 
kritériami oprávnenosti, ktoré stanovil 
riadiaci výbor a ktoré sa uvádzajú 
v druhom pododseku článku 5 ods. 2; 
politiky a kritéria oprávnenosti, ktoré 
stanovil riadiaci výbor, sa nesmú 
odchyľovať od kritérií uvedených 
v písmenách a) a b) tohto článku;

Or. en

Odôvodnenie

Prostredníctvom formulovania jasných kritérií oprávnenosti sa poskytnú lepšie pokyny 
v súvislosti so spôsobom plnenia všeobecných cieľov stanovených v článku 5 ods. 2.
V písmene a) sa odkazuje na tematické ciele a „spoločný strategický rámec“ nariadenia 
č. 1303/2013. To zahŕňa aj skutočnosť, že EFSI je súčasťou integrovaného a koordinovaného 
prístupu Únie k harmonickému, vyváženému a trvalo udržateľnému rozvoju.
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, členské 
štáty môžu využívať európske 
štrukturálne a investičné fondy na to, aby 
prispeli k financovaniu oprávnených 
projektov, do ktorých EIB investuje s 
podporou záruky EÚ.

4. Za predpokladu, že sú splnené všetky 
relevantné kritériá oprávnenosti, môžu
členské štáty využívať akýkoľvek druh 
finančných prostriedkov Únie vrátane 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov na to, aby prispeli k financovaniu 
oprávnených projektov, do ktorých EIB 
investuje s podporou záruky EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že na spolufinancovanie operácií a projektov podporovaných 
prostredníctvom záruky EÚ sa môže použiť akýkoľvek druh financovania Únie, nielen 
financovanie dostupné v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úvery EIB, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, akákoľvek iná forma 
nástroja na financovanie alebo zvýšenie 
kreditnej kvality, kapitálové či 
kvázikapitálové účasti. Tieto nástroje sa 
poskytujú, nadobúdajú alebo emitujú v 
prospech operácií realizovaných v Únii, a 
to vrátane cezhraničných operácií medzi 
členským štátom a treťou krajinou, v 
súlade s týmto nariadením a keď 
financovanie EIB bolo poskytnuté v súlade 
s podpísanou dohodou, ktorej platnosť ani 
neskončila ani nebola zrušená;

a) úvery EIB, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, akákoľvek iná forma 
nástroja na financovanie alebo zvýšenie 
kreditnej kvality, kapitálové či 
kvázikapitálové účasti, a to aj tie 
poskytované v rámci národných 
podporných bánk alebo inštitúcií či 
investičných platforiem. Tieto nástroje sa 
poskytujú, nadobúdajú alebo emitujú v 
prospech operácií realizovaných v Únii, a 
to vrátane cezhraničných operácií medzi 
členským štátom a treťou krajinou, v 
súlade s týmto nariadením a keď 
financovanie EIB bolo poskytnuté v súlade 
s podpísanou dohodou, ktorej platnosť ani 
neskončila ani nebola zrušená;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) financovanie EIB pre EIF umožňujúce 
EIF realizovať úvery, záruky, protizáruky, 
akúkoľvek inú formu nástroja na zvýšenie 
kreditnej kvality, nástroje kapitálového 
trhu a kapitálové či kvázikapitálové účasti. 
Tieto nástroje sa poskytujú, nadobúdajú 
alebo emitujú v prospech operácií 
realizovaných v Únii, v súlade s týmto 
nariadením a keď financovanie EIF bolo 
poskytnuté v súlade s podpísanou dohodou, 
ktorej platnosť ani neskončila ani nebola 
zrušená.

b) financovanie EIB pre EIF umožňujúce 
EIF realizovať úvery, záruky, protizáruky, 
akúkoľvek inú formu nástroja na zvýšenie 
kreditnej kvality, nástroje kapitálového 
trhu a kapitálové či kvázikapitálové účasti, 
a to aj prostredníctvom národných 
podporných bánk alebo inštitúcií či 
investičných platforiem. Tieto nástroje sa 
poskytujú, nadobúdajú alebo emitujú v 
prospech operácií realizovaných v Únii, 
a to v súlade s týmto nariadením a keď 
financovanie EIF bolo poskytnuté v súlade 
s podpísanou dohodou, ktorej platnosť ani 
neskončila ani nebola zrušená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Finančné príspevky od členských štátov a 
národných podporných bánk alebo 
inštitúcií, ktoré sú klasifikované v rámci 
štátneho sektora alebo ktoré konajú v 
mene štátu, na projekty, operácie alebo 
investičné platformy oprávnené podľa 
tohto nariadenia sa považujú za 
jednorazové opatrenia v zmysle článku 5 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 1466/97 a 
článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) 
č. 1467/97. Ide o finančné príspevky na 
dosahovanie cieľov politiky Únie a sú 
považované za relevantný faktor v zmysle 
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článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1467/97, keďže tieto finančné príspevky 
nemôžu viesť k prekročeniu referenčnej 
hodnoty, ako sa uvádza v článku 126 
ods. 2 ZFEÚ.

Odchylne od usmernení Komisie 
k uplatňovaniu článku 5 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 1466/97 uvedených v oznámení 
Komisie COM(2015)0012 z 13. januára 
2015 členské štáty využijú „investičnú 
doložku“ na investície do účelových 
investičných platforiem vytvorených v 
záujme investovania do operácií 
a projektov v oblasti energetickej 
účinnosti oprávnených podľa tohto 
nariadenia, ak:

i) odchýlka od ich strednodobého cieľa 
alebo dohodnutého postupu fiškálnych 
úprav smerom k tomuto cieľu nevedie k 
prekročeniu referenčnej hodnoty deficitu 
vo výške 3 % HDP a je zachovaná 
primeraná bezpečnostná rezerva;

ii) je výsledkom skutočné zvýšenie úrovne 
investícií.

V tom prípade sa „investičná doložka“ 
uplatní nezávisle od existencie 
negatívneho rastu HDP alebo minimálnej 
negatívnej produkčnej medzery.

Or. en

Odôvodnenie

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Záruka EÚ pre EIB má výšku rovnajúcu 
sa 16 000 000 000 EUR, z čoho 
maximálna suma 2 500 000 000 EUR 
môže byť pridelená na financovanie EIB 
pre EIF v súlade s odsekom 2. Bez toho, 
aby bol dotknutý článok 8 ods. 9, súhrnné 
platby z Únie na základe záruky pre EIB 
nesmú presiahnuť výšku záruky.

1. Záruka EÚ pre EIB dosahuje výšku 
16 000 000 000 EUR, z čoho sa pridelí
suma 2 500 000 000 EUR na financovanie 
EIB pre EIF v súlade s odsekom 2 a na 
účely stanovené v článku 1. Bez toho, aby 
bol dotknutý článok 8 ods. 9, nesmú
súhrnné platby z Únie poskytované v rámci
záruky pre EIB presiahnuť výšku záruky.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby finančné prostriedky vyčlenené z EFSI na prístup k rizikovému 
financovaniu pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou neboli voliteľné 
ani flexibilné.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, sa 
cieľová suma poskytne z viazaných 
rozpočtových prostriedkov postupne 
uvoľňovaných do záručného fondu, o 
ktorom sa rozhodne v rámci ročného 
rozpočtového postupu, pričom sa náležite 
zohľadnia všetky dostupné prostriedky 
podľa nariadenia Rady č. 1311/2013 z 
2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 –
2020, a to najmä podľa jeho článkov 11, 
13 a 14, ako aj v prípade potreby a ako 
krajné riešenie možnosť – pri plnom 
zohľadnení bodov 17 a 18 
medziinštitucionálnej dohody z 
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2. decembra 2013 – prerozdeliť finančné 
prostriedky z viacročných programov v 
rámci okruhu 1a, ak sa preukáže 
nedostatok viazaných rozpočtových 
prostriedkov na tieto programy. 
Financovanie záručného fondu sa tak 
v prípade viazaných, ako aj v prípade 
platobných rozpočtových prostriedkov 
prehodnotí v rámci preskúmania/revízie 
VFR na roky 2014 – 2020 v polovici 
trvania, ktoré/ktorá má začať najneskôr 
do konca roka 2016, ako sa uvádza v 
článku 2 nariadenia Rady č. 1311/2013 z 
2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 
VFR na roky 2014 – 2020.

Or. en

Odôvodnenie

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty pravidelne a 
štruktúrovaným spôsobom vypracujú, 
aktualizujú a distribuujú informácie o 
súčasných a budúcich investičných 
projektoch na ich území.

3. Členské štáty pravidelne a 
štruktúrovaným spôsobom vypracujú, 
aktualizujú a distribuujú informácie o 
súčasných a budúcich investičných 
projektoch na ich území, pričom do svojej 
činnosti zapájajú v súlade s článkom 5 
nariadenia č. 1303/2013 partnerov na 
regionálnej a miestnej úrovni.

Or. en
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Odôvodnenie

Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 zaviedlo zásadu partnerstva veľmi prínosným, uskutočniteľným 
a inkluzívnym spôsobom. Zaviedlo systém miestnych a regionálnych partnerov, ktorí môžu 
poskytnúť odborné poznatky na miestnej a odvetvovej úrovni, čo je kľúčové pre úspech a 
akceptovanie projektov zo strany verejnosti. Preto by mali byť títo partneri zapojení do 
identifikácie, zoskupovania a prezentácie projektov oprávnených na podporu.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) posúdenie pridanej hodnoty, mobilizácie 
zdrojov súkromného sektora, 
odhadovaných a skutočných výstupov, 
výsledkov a vplyvu operácií financovania a 
investičných operácií EIB na súhrnnom 
základe;

b) posúdenie hospodárskej a spoločenskej
pridanej hodnoty, mobilizácie zdrojov 
súkromného sektora, odhadovaných a 
skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu 
operácií financovania a investičných 
operácií EIB na súhrnnom základe, čo 
zahŕňa aj vplyv na vytváranie 
udržateľných a miestnych pracovných 
príležitostí orientovaných na budúcnosť, 
prechod na udržateľné a nízkouhlíkové 
hospodárstvo EÚ, zachovanie a zvýšenie 
životaschopnosti ekosystémových služieb, 
znižovanie závislosti EÚ od energie a 
prírodných zdrojov, ako aj na zvýšenie 
konkurencieschopnosti a inovačného 
potenciálu hospodárstva Únie;

Or. en

Odôvodnenie

EFSI by mal presadzovať a podporovať projekty nevyhnutné na prechod na udržateľnú a 
nízkouhlíkovú Úniu. Pri posudzovaní pridanej hodnoty a účinnosti EFSI sa musí 
vyhodnocovať pokrok pri tomto prechode na udržateľnú a nízkouhlíkovú Úniu 
prostredníctvom merania dosahu investícií na parametre uvedené v článku.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. EIB nesmie v rámci svojich 
finančných a investičných operácií 
podporovať činnosti, ktoré bránia Únii 
v smerovaní k udržateľnému pokroku. 
V tejto súvislosti sa nezúčastňuje na 
žiadnych projektoch, ktoré vytvárajú efekt 
zablokovania investícií v rámci výrobných 
procesov či technológií a infraštruktúr, 
u ktorých hrozí riziko nevyužitia, pretože 
nie sú v súlade s cieľmi EÚ v oblasti 
klímy a energie na roky 2020, 2030 
a 2050.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti energie a klímy na rok 2020, 2030 a 2050 sa musia 
už dnes prijať správne rozhodnutia a realizovať investície. EFSI je vynikajúci nástroj na 
presadzovanie a podporu takýchto projektov nevyhnutných na prechod na udržateľnú a 
nízkouhlíkovú Úniu. Podpora projektov, ktoré vytvárajú efekt zablokovania investícií v rámci 
technológií, výrobných procesov alebo infraštruktúr, ktoré nie sú v súlade s cieľmi 
udržateľnej a nízkouhlíkovej Únie, je preto kontraproduktívna a vedie k zbytočným nákladom, 
zablokovaným projektom a strate peňazí EÚ.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 18
Nariadenie 1291/2014
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 8. Financovanie záručného fondu nemusí byť 
stanovené v čase prijatia nariadenia o EFSI. Môže sa stanoviť v rámci ročného rozpočtového 
postupu.

Horizont 2020 už vo veľkej miere prispieva na investície do výskumu a vývoja a inovácií 
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s veľkým pákovým efektom. Bol prijatý prostredníctvom dlhého legislatívneho procesu, 
v rámci ktorého sa dôkladne identifikovali prioritné oblasti, rôzne nástroje a príjemcovia, čím 
sa dosiahla krehká rovnováha.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 19
Nariadenie 1316/2013
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 8. Financovanie záručného fondu nemusí byť 
stanovené v čase prijatia nariadenia o EFSI. Môže sa stanoviť v rámci ročného rozpočtového 
postupu. 

Nástroj na prepájanie Európy už vo veľkej miere prispieva na investície do energetickej, 
telekomunikačnej a dopravnej infraštruktúry s veľkým pákovým efektom. Bol prijatý 
prostredníctvom dlhého legislatívneho procesu, v rámci ktorého sa identifikovali projekty 
spoločného záujmu a rôzne nástroje, ktoré treba použiť.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I
Nariadenie 1291/2014
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 8. Financovanie záručného fondu nemusí byť 
stanovené v čase prijatia nariadenia o EFSI. Môže sa stanoviť v rámci ročného rozpočtového 
postupu. 
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Horizont 2020 už vo veľkej miere prispieva na investície do výskumu a vývoja a inovácií 
s veľkým pákovým efektom. Bol prijatý prostredníctvom dlhého legislatívneho procesu, 
v rámci ktorého sa dôkladne identifikovali prioritné oblasti, rôzne nástroje a príjemcovia, čím 
sa dosiahla krehká rovnováha.


