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Návrh rozhodnutia
Článok 3b

Návrh Rady Pozmeňujúci návrh

1. Výlučne na účely riešenia 
dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 prostredníctvom nariadenia 
Rady o zriadení Nástroja Európskej únie 
na obnovu a odvetvových právnych 
predpisov, ktoré sa v ňom uvádzajú: 

vypúšťa sa

a) Komisia je splnomocnená 
vypožičať si v mene Únie na kapitálových 
trhoch finančné prostriedky do výšky 750 
000 000 000 EUR v cenách roku 2018. 
Operácie vypožičiavania si finančných 
prostriedkov sa vykonávajú v eurách;
b) vypožičané finančné prostriedky 
možno použiť na poskytnutie úverov do 
výšky 360 000 000 000 EUR v cenách 
roku 2018 a odchylne od článku 3a na 
výdavky do výšky 390 000 000 000 EUR 
v cenách roku 2018.
Suma uvedená v prvom pododseku písm. 
a) sa upraví na základe fixného deflátora 
vo výške 2 % ročne. Komisia každoročne 
oznámi upravenú sumu Európskemu 



AM\1212930SK.docx PE655.422v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

parlamentu a Rade. 
Komisia riadi vypožičiavanie si uvedené v 
odseku 1 písm. a) tak, aby sa po roku 2026 
neuskutočnilo žiadne nové čisté 
vypožičiavanie si.
2. Splácanie istiny v prípade 
finančných prostriedkov použitých na 
výdavky uvedené v odseku 1 písm. b) 
a súvisiaceho splatného úroku sa hradí zo 
všeobecného rozpočtu Únie. Rozpočtové 
záväzky sa môžu rozdeliť na ročné splátky 
počas viacerých rokov v súlade s článkom 
112 ods. 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
2018/10466.  
Harmonogram splácania finančných 
prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. 
a) by sa mal v súlade so zásadou 
správneho finančného riadenia zostaviť 
tak, aby sa zabezpečilo stabilné 
a predvídateľné znižovanie záväzkov. 
Splácanie istiny týchto finančných 
prostriedkov sa začne pred skončením 
VFR na obdobie 2021 – 2027 v 
minimálnej výške, pokiaľ to umožnia 
nepoužité sumy na splatné platby úrokov z 
výpožičiek uvedených v odseku 1, s 
náležitým ohľadom na postup stanovený v 
článku 314 ZFEÚ. Všetky záväzky 
vyplývajúce z výnimočného a dočasného 
splnomocnenia uvedeného v odseku 1 sa v 
plnej výške splatia najneskôr do 31. 
decembra 2058. 
Sumy splatné Úniou v danom roku na 
účely splácania istiny finančných 
prostriedkov uvedených v prvom 
pododseku nepresiahnu 7,5 % 
maximálnej sumy, ktorá sa má použiť na 
výdavky uvedené v odseku 1 písm. b). 
3. Komisia stanoví potrebné 
opatrenia na riadenie operácií 
požičiavania si finančných prostriedkov. 
Komisia pravidelne a komplexne 
informuje Európsky parlament a Radu o 
všetkých aspektoch svojej stratégie 
riadenia dlhu. Komisia vypracuje emisný 
kalendár, ktorý bude obsahovať 
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očakávané dátumy a objemy emisií na 
nadchádzajúci rok, ako aj plán, v ktorom 
sa stanovia očakávané splátky istiny a 
platby úrokov, a oznámi ho Európskemu 
parlamentu a Rade. Tento kalendár 
pravidelne aktualizuje.
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