
PR\1210910SK.docx PE655.850v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

2020/0106(COD)

29.7.2020

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

Výbor pre rozpočet

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Nils Torvalds, Irene Tinagli

(Postup spoločných výborov – článok 58 rokovacieho poriadku)

Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Pascal Canfin, Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín
Robert Hajšel, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Výbor pre dopravu a cestovný ruch



PE655.850v01-00 2/44 PR\1210910SK.docx

SK

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku



PR\1210910SK.docx 3/44 PE655.850v01-00

SK

PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2015/1017, pokiaľ ide o vytvorenie Nástroja na podporu platobnej schopnosti
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0404),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, články 172 a 173, článok 175 tretí odsek a článok 182 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh 
Európskemu parlamentu (C9-0156/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre kontrolu rozpočtu, 

– so zreteľom na list Výboru pre dopravu a cestovný ruch,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
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dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo výrazne stúpnuť, ak 
by opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. V prípade stresového scenára by 
sa priamy dosah na kapitál všetkých 
registrovaných spoločností (kótovaných 
a nekótovaných) v Únii mohol zvýšiť na 
1,2 bilióna EUR. Neriešenie tohto 
nedostatku kapitálu môže viesť 
k pretrvávajúcemu obdobiu nižších 
investícií a vyššej nezamestnanosti. Vplyv 
nedostatku kapitálu bude nerovnomerný 
v rámci odvetví a členských štátov 
a povedie k rozdielom na jednotnom trhu. 
Túto skutočnosť znásobuje to, že 
schopnosť členských štátov poskytovať 
štátnu pomoc sa značne líši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Účelom Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti je pomôcť 
spoločnostiam prekonať toto ťažké 
obdobie, aby mohli realizovať obnovu, 
zabezpečiť úrovne zamestnanosti 
a vyvážiť očakávané narušenia 
jednotného trhu, keďže niektoré členské 
štáty nemusia mať k dispozícii dostatočné 
rozpočtové prostriedky na poskytovanie 
primeranej podpory spoločnostiam 
v núdzi. Možnosť vnútroštátnych opatrení 
na podporu platobnej schopnosti 
spoločností sa preto môže v jednotlivých 
členských štátoch výrazne líšiť a viesť 
k nerovnakým podmienkam. Okrem toho, 
keďže existuje značné riziko, že vplyv 
pandémie COVID-19 bude dlhodobý, 
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tento nedostatok kapacity na pomoc 
životaschopným spoločnostiam môže viesť 
k systémovým narušeniam, vytváraniu 
nových rozdielov alebo stmeleniu 
existujúcich podnikov. Vzhľadom na 
silnú vzájomnú prepojenosť hospodárstva 
Únie by mal hospodársky pokles v jednej 
časti Únie negatívne vedľajšie účinky na 
cezhraničné dodávateľské reťazce 
a hospodárstvo Únie ako celku. Naopak, 
z rovnakého dôvodu by podpora v jednej 
časti Únie mala aj pozitívne účinky 
presahovania na cezhraničné 
dodávateľské reťazce a hospodárstvo 
Únie ako celku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by byť v ťažkostiach 
z hľadiska rámca štátnej pomoci7 až 
koncom roka 2019. Podpora by mala byť 
zameraná na oprávnené spoločnosti 
pôsobiace v tých členských štátoch 
a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19 
a/alebo v ktorých je dostupnosť štátnej 
podpory platobnej schopnosti 

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by byť v ťažkostiach 
z hľadiska rámca štátnej pomoci7 až 
koncom roka 2019. Podpora by sa mala 
zameriavať aj na spoločnosti, ktoré boli 
novovytvorené pred koncom roka 2020, 
ktoré nadobudli alebo spravujú aktíva 
alebo pobočky spoločností v ťažkostiach 
z hľadiska rámca štátnej pomoci už 
koncom roka 2019, za predpokladu, že 
došlo k zmene riadenia. Mikropodniky 
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obmedzenejšia. alebo malé podniky, ktoré už boli k 31. 
decembru 2019 v ťažkostiach, by mali byť 
takisto oprávnené, za určitých podmienok, 
keďže sú oprávnené na štátnu pomoc 
podľa dočasného rámca pre opatrenia 
štátnej pomoci7a. Podpora by mala byť 
zameraná na oprávnené spoločnosti 
pôsobiace v tých členských štátoch 
a odvetviach, ktoré sú najviac postihnuté 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19 
a/alebo v ktorých je dostupnosť možnej 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).
7a Oznámenie Komisie z 20. marca 2020 
o dočasnom rámci pre opatrenia štátnej 
pomoci na podporu hospodárstva 
v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 
COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Riadiaca rada by mala stanoviť 
osobitné geografické limity koncentrácie 
pre segment podpory platobnej schopnosti 
v súlade s ukazovateľmi a metodikou 
stanovenou Komisiou s cieľom 
zabezpečiť, aby väčšina záruky EÚ 
v rámci Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti podporovala oprávnené 
spoločnosti v členských štátoch 
a odvetviach, ktoré boli ekonomicky 
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najviac postihnuté pandémiou COVID-19, 
a aby väčšina tejto záruky podporovala 
oprávnené spoločnosti v členských 
štátoch, v ktorých je možnosť štátnej 
podpory platobnej schopnosti najviac 
obmedzená. Obmedzenia sa môžu časom 
aktualizovať vzhľadom na vplyvy 
pandémie COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Tvorba rezerv záruky EÚ by sa 
mala zvýšiť zodpovedajúcim spôsobom. 
Vzhľadom na vysokú úroveň rizikovosti 
investičných operácií a operácií 
financovania v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti by sa celková miera 
tvorby rezerv EFSI mala upraviť na 45,8 
%.

(6) Tvorba rezerv záruky EÚ by sa 
mala zvýšiť zodpovedajúcim spôsobom. Aj 
v prípade včasnej podpory vlastného 
imania možno očakávať vyššiu mieru 
konkurzov a odpisov než v období pred 
krízou, najmä v prípade opätovného 
zavedenia opatrení na obmedzenie pohybu 
alebo dlhodobejších obmedzení 
hospodárskej činnosti. Vzhľadom na 
vysokú úroveň rizikovosti investičných 
operácií a operácií financovania v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa celková miera tvorby rezerv EFSI mala 
upraviť na 45,8 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Rady v rámci vykonávania 
Paktu stability a rastu, jednorazové 
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príspevky členských štátov, buď od 
členského štátu, alebo od národných 
podporných bánk, ktoré sú klasifikované 
v rámci sektora verejnej správy alebo 
konajú v mene členského štátu, do EFSI, 
tematických investičných platforiem alebo 
investičných platforiem za účasti 
viacerých krajín, účelovo vytvorených 
subjektov alebo fondov, ako aj iných 
opatrení zriadených na účely realizácie 
segmentu podpory platobnej schopnosti sa 
v zásade považujú za jednorazové 
opatrenia v zmysle článku 5 nariadenia 
Rady (ES) č. 1466/97 a článku 3 
nariadenia Rady (ES) č. 1467/97.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Súkromní 
spoluinvestori by mali byť vystavení 
zmysluplnej časti strát. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
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s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív.

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, podriadený dlh, prioritné 
akcie alebo konvertibilný kapitál) 
oprávneným spoločnostiam, ale 
s vylúčením subjektov zameriavajúcich sa 
na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív. 
Sprostredkovatelia v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti by mali byť 
usadení v členskom štáte a mali by 
pôsobiť v Únii. Riadiaca rada by mala 
stanoviť všetky potrebné požiadavky 
týkajúce sa kontroly sprostredkovateľov 
(fondy, účelovo vytvorené subjekty a iné) 
so zreteľom na akékoľvek uplatniteľné 
aspekty verejného poriadku alebo 
bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Ak by podmienky na finančnom 
trhu zabránili zlepšeniu kapitálovej 
základne spoločností a ich platobnej 
schopnosti, EIB a Komisia by mali 
vykonať vhodné zmeny vrátane 
odmeňovania za záruku EÚ s cieľom 
prispieť k zníženiu nákladov na 
financovanie operácie, ktoré znáša 
príjemca finančných prostriedkov EIB 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, s cieľom uľahčiť jej podporu. 
Podobné opatrenia by sa mali prijať, ak je 
nutné zaistiť podporu EFSI pre malé 
projekty. Ak využívanie miestnych alebo 
regionálnych sprostredkovateľov 
umožňuje zníženie nákladov na podporu 
z EFSI na malé projekty, mala by sa 
zvážiť aj takáto forma nasadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Je veľmi dôležité, aby sa segment 
podpory platobnej schopnosti zaviedol čo 
najskôr v roku 2020 a aby sa zabezpečilo, 
že by jeho úplná kapacita mohla byť 
rýchlo využívaná v priebehu roka 2021. S 
cieľom zabezpečiť rýchlu funkčnosť 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by EIB mala navrhnúť investičnému 
výboru, aby poskytol podporu záruky EÚ 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti pre záruky alebo financovanie, 
ktoré poskytla v období medzi 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 
a podpísaním zmenenej dohody o EFSI 
medzi Komisiou a EIB.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) S cieľom zabrániť zneužívaniu 
a maximalizovať vplyv na reálnu 
ekonomiku a zamestnanosť by 
spoločnosti, ktoré využívajú financovanie 
z EFSI vo výške 30 miliónov EUR alebo 
viac prostredníctvom segmentu podpory 
platobnej schopnosti, mali podliehať 
obmedzeniam vyplácania dividend, 
odmien riadiacim pracovníkom 
a spätného výkupu počas obdobia trvania 
záruky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mala by byť stanovená suma 100 
000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

(13) Mala by byť stanovená suma 150 
000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia.

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho 
zavedení mala zveriť zodpovednosť za 
poskytovanie záruky EÚ aj podľa tohto 
nariadenia. Vzhľadom na osobitosť 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa mala zriadiť osobitná konfigurácia 
investičného výboru.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
voči európskym občanom by EIB mala 
Európskemu parlamentu a Rade 
pravidelne predkladať správy 
o dosiahnutom pokroku, vplyve 
a operáciách Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, najmä pokiaľ ide 
o počet vykonaných operácií, geografické 
pokrytie a sociálny dosah. Na žiadosť 
Európskeho parlamentu by sa predseda 
riadiacej rady a generálny riaditeľ mali 
zúčastňovať na vypočutiach a odpovedať 
na otázky v stanovenej lehote. Komisia by 
mala každoročne podávať správu 
o situácii záručného fondu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Podpora poskytovaná v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
mala zahŕňať ustanovenia na 
zabezpečenie úsilia o obmedzenie 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
podvodov a zneužívania a na zachovanie 
riadneho fungovania vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) S cieľom doplniť nepodstatné 
prvky tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o určenie členských štátov a odvetví, ktoré 
sú ekonomicky najviac zasiahnuté, 
a členských štátov, v ktorých je možnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia, by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 
o stanovenie ukazovateľov a metodiky ich 
uplatňovania. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematický prístup na zasadnutia 
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expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 2 ods. 1 sa dopĺňa nový 
bod 9a:
9a. „účelovo vytvorený subjekt“ je na 
účely segmentu podpory platobnej 
schopnosti právnická osoba, ktorá je ako 
taká formálne zaregistrovaná 
vnútroštátnym orgánom a podlieha 
daňovým a iným právnym povinnostiam 
členského štátu, v ktorom má pobyt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod v

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. V článku 4 ods. 2 písm. a) sa bod 
v) mení takto:

postupov, ktoré majú – bez toho, aby bol 
dotknutý Protokol č. 5 o štatúte Európskej 
investičnej banky, ktorý tvorí prílohu k 
Zmluve o EÚ a ZFEÚ a v ňom stanovené 
právomoci EIB – prispieť k zníženiu 
nákladov na financovanie operácie, ktoré 
hradí príjemca financovania EIB 

„postupov, ktoré majú – bez toho, aby bol 
dotknutý Protokol č. 5 o štatúte Európskej 
investičnej banky, ktorý tvorí prílohu k 
Zmluve o EÚ a ZFEÚ a v ňom stanovené 
právomoci EIB – prispieť k zníženiu 
nákladov na financovanie operácie, ktoré 
hradí príjemca financovania EIB 
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poskytovaného v rámci EFSI, najmä 
úpravou odmeny za záruku EÚ tam, kde to 
je potrebné, najmä v situáciách, keď by 
napäté podmienky na finančnom trhu 
bránili realizácii životaschopného projektu, 
alebo ak je potrebné uľahčiť zriaďovanie 
investičných platforiem alebo financovanie 
projektov v sektoroch alebo oblastiach, v 
ktorých trh vo veľkej miere zlyháva alebo 
je investičná situácia suboptimálna, pokiaľ 
to nemá významný vplyv na potrebné 
financovanie záručného fondu;

poskytovaného v rámci EFSI, a to aj 
úpravou odmeny za záruku EÚ tam, kde to 
je potrebné, najmä v situáciách, keď by 
napäté podmienky na finančnom trhu 
bránili realizácii životaschopného projektu, 
alebo ak je potrebné uľahčiť zriaďovanie 
investičných platforiem alebo financovanie 
projektov v sektoroch alebo oblastiach, v 
ktorých trh vo veľkej miere zlyháva alebo 
je investičná situácia suboptimálna, alebo 
zlepšiť kapitálovú základňu spoločností 
a ich platobnú schopnosť, pokiaľ to nemá 
významný vplyv na potrebné financovanie 
záručného fondu;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b – bod i

Platný text Pozmeňujúci návrh

3b. V článku 4 ods. 2 písm. b) sa bod i) 
mení takto:

i) zloženia a počtu členov riadiacej rady; i) zloženia a počtu členov riadiacej rady 
a osobitné ustanovenia, pokiaľ ide 
o náhradu cestovných nákladov 
a nákladov na ubytovanie, ktoré vznikli 
znalcovi vymenovanému Európskym 
parlamentom;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;

Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19, alebo ak je 
v prospech spoločností založených 31. 
decembra 2020 alebo pred týmto 
dátumom, ktoré získali alebo spravujú 
aktíva alebo pobočky spoločnosti, ktorá 
mala ťažkosti s podmienkami štátnej 
pomoci už koncom roka 2019, za 
predpokladu, že ich manažment nie je 
rovnaký ako manažment spoločnosti 
v ťažkostiach z hľadiska štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 6 ods. 1 sa vkladá nový 
pododsek:
Odchylne od písmena a) sa podpora 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môže poskytovať 
mikropodnikom alebo malým podnikom 
[v zmysle prílohy I k nariadeniu Komisie 
(EÚ) č. 651/2014], ktoré už boli 
v ťažkostiach k 31. decembru 2019, za 
predpokladu, že sa na ne nevzťahuje 
kolektívne konanie platobnej schopnosti 
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podľa vnútroštátneho práva a že nedostali 
pomoc na záchranu, okrem prípadu, keď 
nesplatili úver alebo neukončili záruku 
v okamihu poskytnutia podpory v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti* 
alebo pomoci na reštrukturalizáciu, 
pokiaľ v súčasnosti nie sú viac 
predmetom plánu reštrukturalizácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti**.
_________________
* Prípadne, ak dostali pomoc na 
záchranu, vrátili úver alebo ukončili 
záruku v čase poskytnutia pomoci.
** Alternatívne, ak dostali pomoc na 
reštrukturalizáciu, už nie sú predmetom 
štruktúrovaného plánu v čase poskytnutia 
pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 
3:

vypúšťa sa

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
2, čiastkové operácie vykonávané 
prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov môžu byť obmedzené 
na minimálnu veľkosť operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

Or. en



PR\1210910SK.docx 21/44 PE655.850v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 7 ods. 2 sa dopĺňa nové 
písmeno ea:
ea) dodržiavanie zásady „výrazne 
nenarušiť“, ako sa stanovuje v článku 2 
bode 17 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088*.
_________________
* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 
2019 o zverejňovaní informácií 
o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

7b. Článok 7 ods. 6 tretí pododsek sa 
nahrádza takto:

Európsky parlament v čo najkratšom čase, 
najneskôr však do štyroch týždňov od 
oznámenia mena vybraného kandidáta, 
usporiada vypočutie kandidáta na každú 
pozíciu.

„Európsky parlament v čo najkratšom čase, 
najneskôr však do štyroch týždňov od 
oznámenia mena vybraného kandidáta, 
usporiada verejné vypočutie kandidáta na 
každú pozíciu.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)
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Pozmeňujúci návrh 25
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7c. V článku 7 ods. 8 treťom 
pododseku sa dopĺňa nové písmeno la): 
la) kapitálové a hybridné financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3 – písmeno l b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7d. V článku 7 ods. 8 treťom 
pododseku sa dopĺňa nové písmeno lb):
lb) konanie vo veci platobnej 
neschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej zelenej 
dohody a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 

Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody, novej priemyselnej 
stratégie pre Európu* a stratégie 
zameranej na formovanie digitálnej 
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obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:

budúcnosti Európy, musia podporovať 
inkluzívnu a symetrickú obnovu po 
pandémii COVID-19 a musia podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných cieľov:

_________________
* COM(2020) 102 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2a – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť možnosti štátnej podpory 
platobnej schopnosti obmedzenejšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c).

Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 23 stanoví 
ukazovatele, ktoré má riadiaca rada 
používať na určenie členských štátov 
a odvetví, ktoré sú ekonomicky najviac 
postihnuté pandémiou COVID-19, 
a členských štátov, v ktorých je možnosť 
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podpory platobnej schopnosti štátu 
obmedzenejšia, spolu s metodikou 
uplatňovania týchto ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. V článku 9 ods. 5 sa dopĺňa nový 
pododsek 3a:
Riadiaca rada poskytne podrobné 
usmernenia týkajúce sa vystavenia 
stratám súkromných spoluinvestorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 6 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

14b. V článku 9 ods. 6 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

EIB môže využiť záruku EÚ v rámci 
kumulovaného maximálneho limitu, ktorý 
zodpovedá 1 % celkových nesplatených 
záručných záväzkov EÚ, s cieľom pokryť 
výdavky, ktoré mali uhradiť príjemcovia 
operácií financovania a investičných 
operácií, avšak ktoré neboli vymožené 
kvôli platobnej neschopnosti príjemcov.

EIB môže využiť záruku EÚ v rámci 
kumulovaného maximálneho limitu, ktorý 
zodpovedá 1 % celkových nesplatených 
záručných záväzkov EÚ, s cieľom pokryť 
výdavky, ktoré mali uhradiť príjemcovia 
operácií financovania a investičných 
operácií, avšak ktoré neboli vymožené 
z dôvodu platobnej neschopnosti 
príjemcov. V prípade operácií, ktoré patria 
do segmentu podpory platobnej 
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schopnosti, sa tento limit zvyšuje na 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14c. V článku 9 sa dopĺňa nový odsek 
7a:
7a. Príjemcovia, ktorí sú príjemcami 
finančných prostriedkov z EFSI vo výške 
30 miliónov EUR alebo viac, 
nevykonávajú vyplácanie dividend, 
nepovinné kupónové platby ani spätné 
výkupy. Odmeňovanie ktoréhokoľvek 
člena vedenia príjemcu, ktorý prijíma 
financovanie z EFSI vo výške 30 miliónov 
EUR alebo viac, nepresiahne pevne 
stanovenú časť odmeny týchto členov 
k 31. decembru 2019. V prípade osoby, 
ktorá sa stáva členom vedenia v súvislosti 
s financovaním z EFSI alebo po ňom, je 
uplatniteľným limitom najnižšia pevná 
odmena každého člena riadenia k 31. 
decembru 2019. Prémie alebo iné 
pohyblivé alebo porovnateľné zložky 
odmeňovania sa za žiadnych okolností 
nevyplácajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
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Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 

Platný text Pozmeňujúci návrh

V článku 14 ods. 1 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

„EIAH by malo byť schopné poskytovať 
technickú pomoc v oblastiach uvedených v 
článku 9 ods. 2, najmä v oblasti 
energetickej účinnosti, TEN-T a mestskej 
mobility. Podporuje aj vypracúvanie 
projektov súvisiacich s opatreniami 
v oblasti klímy a projektov súvisiacich 
s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, 
najmä v kontexte COP21, vypracúvanie 
projektov v digitálnom sektore, ako aj 
vypracúvanie projektov uvedených 
v článku 5 ods. 1 treťom pododseku druhej 
zarážke.“;

„EIAH by malo byť schopné poskytovať 
technickú pomoc v oblastiach uvedených v 
článku 9 ods. 2, najmä v oblasti 
energetickej účinnosti, TEN-T a mestskej 
mobility. Podporuje aj vypracúvanie 
projektov súvisiacich s opatreniami 
v oblasti klímy a projektov súvisiacich 
s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, 
najmä v kontexte Európskej zelenej 
dohody a Parížskej dohody, vypracúvanie 
projektov v digitálnom sektore, ako aj 
vypracúvanie projektov uvedených 
v článku 5 ods. 1 treťom pododseku druhej 
zarážke.“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 25 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

ba) V článku 14 sa odsek 4 nahrádza 
takto:

4. Poplatky účtované zo strany EIB za 
služby EIAH podľa odseku 2 sa použijú na 
pokrytie nákladov na operácie EIAH a na 
poskytovanie uvedených služieb. Poplatky 
účtované MSP sú obmedzené na jednu 
tretinu nákladov na technickú pomoc, ktorá 
sa im poskytuje. Služby EIAH 
poskytované predkladateľom verejných 
projektov navyše k službám, ktoré už sú 
dostupné v rámci programov Únie, sú 

„4. Poplatky účtované zo strany EIB za 
služby EIAH podľa odseku 2 sa použijú na 
pokrytie nákladov na operácie EIAH a na 
poskytovanie uvedených služieb. Poplatky 
účtované MSP sú obmedzené na jednu 
tretinu nákladov na technickú pomoc, ktorá 
sa im poskytuje, s výnimkou segmentu 
podpory platobnej schopnosti, kde je 
technická pomoc pre MSP bezplatná. 
Služby EIAH poskytované predkladateľom 
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bezplatné. verejných projektov navyše k službám, 
ktoré už sú dostupné v rámci programov 
Únie, sú bezplatné.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 25 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14 – odsek 9

Platný text Pozmeňujúci návrh

bb) V článku 14 sa odsek 9 nahrádza 
takto:

9. EIB predloží do 1. septembra 2016 
a potom každý rok správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii o službách, 
ktoré EIAH poskytol podľa odseku 2, a o 
plnení jeho rozpočtu. Uvedená správa 
obsahuje informácie o prijatých poplatkoch 
a ich použití.

„9. EIB predloží do 1. septembra 2016 
a potom každý rok správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii o službách, 
ktoré EIAH poskytol podľa odseku 2, a o 
plnení jeho rozpočtu. Uvedená správa 
obsahuje informácie o prijatých poplatkoch 
a ich použití. EIB predloží do 1. decembra 
2021 a potom každý rok osobitnú správu 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 
o službách poskytnutých EIAH podľa 
odseku 2 pre segment podpory platobnej 
schopnosti.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 
v rámci tohto segmentu.

Sprístupní sa suma do 150 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 ods. 
2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi a na fondy, investičné 
platformy a účelovo vytvorené subjekty 
poskytujúce podporu MSP. Technická 
pomoc je k dispozícii aj na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
financovaných v rámci tohto segmentu, 
s osobitným zameraním na MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 15 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

26a. V článku 15 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Komisia s podporou EIB vytvorí 
transparentný Európsky portál investičných 
projektov (ďalej len „EIPP“) obsahujúci 
súčasné a budúce investičné projekty 
v Únii. Portál predstavuje verejne 
prístupnú a užívateľsky jednoduchú 
databázu projektov poskytujúcu relevantné 
informácie o každom projekte.

„1. Komisia s podporou EIB vytvorí 
transparentný Európsky portál investičných 
projektov (ďalej len „EIPP“) obsahujúci 
súčasné a budúce investičné projekty 
v Únii pre každé z troch segmentov. Portál 
predstavuje verejne prístupnú a užívateľsky 
jednoduchú databázu projektov 
poskytujúcu relevantné informácie 
o každom projekte.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
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20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.

O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

28a. V článku 16 sa odsek 6 nahrádza 
takto:

6. Komisia do 31. marca každého roka 
predkladá Európskemu parlamentu, Rade 
a Dvoru audítorov v rámci finančných 
výkazov Komisie požadované informácie 
o situácii v záručnom fonde. Okrem toho 
Komisia každoročne do 31. mája predloží 
Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru 
audítorov výročnú správu o spravovaní 
záručného fondu v predchádzajúcom 
kalendárnom roku vrátane posúdenia 
primeranosti cieľovej sumy a úrovne 
záručného fondu a potreby jeho doplnenia. 
Výročná správa obsahuje prezentáciu 
finančnej situácie záručného fondu ku 
koncu predchádzajúceho kalendárneho 
roka, finančné toky v priebehu 

6. „Komisia do 31. marca každého 
roka predkladá Európskemu parlamentu, 
Rade a Dvoru audítorov v rámci 
finančných výkazov Komisie požadované 
informácie o situácii v záručnom fonde. 
Okrem toho Komisia každoročne do 31. 
mája predloží Európskemu parlamentu, 
Rade a Dvoru audítorov výročnú správu 
o spravovaní záručného fondu 
v predchádzajúcom kalendárnom roku 
vrátane posúdenia primeranosti cieľovej 
sumy a úrovne záručného fondu a potreby 
jeho doplnenia. Výročná správa obsahuje 
prezentáciu finančnej situácie záručného 
fondu ku koncu predchádzajúceho 
kalendárneho roka, finančné toky 



PE655.850v01-00 30/44 PR\1210910SK.docx

SK

predchádzajúceho kalendárneho roka, 
rovnako ako významné transakcie a všetky 
relevantné informácie o finančných účtoch. 
Správa obsahuje aj informácie o finančnom 
riadení, výkonnosti a rizikách záručného 
fondu ku koncu predchádzajúceho 
kalendárneho roka.

v priebehu predchádzajúceho kalendárneho 
roka, rovnako ako významné transakcie 
a všetky relevantné informácie 
o finančných účtoch. Správa obsahuje aj 
informácie o finančnom riadení, 
výkonnosti a rizikách záručného fondu ku 
koncu predchádzajúceho kalendárneho 
roka. Komisia predloží do 31. decembra 
2021 a potom každý rok správu 
Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru 
audítorov o segmente podpory platobnej 
schopnosti.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 18 – odsek 3 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

29a. V článku 18 ods. 3 sa písmeno a) 
sa nahrádza takto:

a) EIB uverejní komplexnú správu 
o fungovaní EFSI, ktorá obsahuje 
hodnotenie vplyvu EFSI na investície 
v Únii, vytváranie pracovných miest 
a prístup MSP a spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou k financovaniu;

„a) EIB uverejní komplexnú správu 
o fungovaní EFSI, ktorá obsahuje 
hodnotenie vplyvu EFSI na investície 
v Únii, vytváranie pracovných miest, 
platobnú schopnosť spoločností a prístup 
MSP a spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 29 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 18 – odsek 3 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

29b. V článku 18 ods. 3 sa písmeno b) 
nahrádza takto:

b) Komisia uverejní komplexnú 
správu o využívaní záruky EÚ a o 
fungovaní záručného fondu.

„b) Komisia uverejní komplexnú 
správu o využívaní záruky EÚ 
a o fungovaní záručného fondu a o jej 
vplyve na vymáhanie prostriedkov Únie 
a platobnú schopnosť spoločností v Únii.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29c. Dopĺňa sa nový odsek 2a článku 
19:
V prípade operácií v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti prijímatelia 
a finanční sprostredkovatelia, ktorí sú 
spoločnosťami s konsolidovaným čistým 
obratom vyšším ako 750 000 000 EUR, 
každoročne vypracujú a bezplatne 
zverejnia správu s informáciami o dani 
z príjmu. Podľa daňovej jurisdikcie 
a každej jurisdikcie, v ktorej podnik 
vykonáva svoju činnosť, správa obsahuje:
a) názov spoločnosti a prípadne 
zoznam všetkých jej dcérskych 
spoločností, stručný opis povahy ich 
činností a ich príslušnú zemepisnú 
polohu;
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b)  počet zamestnancov na základe 
ekvivalentu plného pracovného času;
c) neobežný majetok iný ako peňažné 
prostriedky alebo peňažné ekvivalenty;
d) výšku čistého obratu vrátane 
rozlišovania medzi obratom dosiahnutým 
so spriaznenými osobami a obratom 
dosiahnutým s nespriaznenými osobami;
e) výšku zisku alebo straty pred 
zdanením príjmu;
f) výšku vzniknutej dane z príjmu (v 
bežnom roku), ktorá predstavuje bežné 
daňové náklady v rozpočtovom roku 
vymerané zo zdaniteľných ziskov alebo 
strát podnikov a pobočiek, ktoré sú 
rezidentmi na daňové účely v príslušnej 
daňovej jurisdikcii;
g) výšku zaplatenej dane z príjmu, čo 
je výška dane z príjmu zaplatená 
v príslušnom rozpočtovom roku podnikmi 
a pobočkami, ktoré sú rezidentmi na 
daňové účely v príslušnej daňovej 
jurisdikcii;
h) výšku akumulovaných ziskov;
i) deklarovaný kapitál;
j) podrobné údaje o získaných 
verejných dotáciách a akýchkoľvek 
daroch poskytnutých politikom, 
politickým organizáciám alebo politickým 
nadáciám;
k) či spoločnosti, dcérske spoločnosti 
alebo pobočky využívajú preferenčné 
daňové zaobchádzanie z režimu patentovej 
kolónky alebo rovnocenných režimov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 19 – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29d. V článku 19 sa dopĺňa nový odsek 
2b:
S cieľom chrániť citlivé obchodné 
informácie a zabezpečiť spravodlivú 
hospodársku súťaž sa príjemcom 
a finančným sprostredkovateľom, na 
ktorých sa vzťahuje táto požiadavka na 
predkladanie správ, umožní dočasne 
vynechať zo správy jeden alebo viacero 
konkrétnych informácií uvedených 
v tomto článku, pokiaľ ide o činnosti 
v jednej alebo viacerých špecifických 
daňových jurisdikciách, ak majú takú 
povahu, že ich zverejnenie by vážne 
poškodilo obchodné postavenie 
spoločností. Toto opomenutie nebráni 
spravodlivému a vyváženému pochopeniu 
daňovej situácie spoločnosti. Vynechanie 
sa uvedie v správe spolu s riadne 
odôvodneným vysvetlením pre každú 
daňovú jurisdikciu, prečo je to tak, 
a s odkazom na príslušnú daňovú 
jurisdikciu alebo príslušné daňové 
jurisdikcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 e (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 19 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29e. V článku 19 sa dopĺňa nový odsek 
2c:
Takáto požiadavka na zverejňovanie 
prestane platiť do 31. decembra 2026, 
keď sa uzavrú zmluvy medzi EIB alebo 
EIF a príjemcom alebo finančným 
sprostredkovateľom na účely ukončenia 
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operácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 f (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

29f. V článku 22 ods. 1 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Okrem toho EIB a EIF nevykonávajú nové 
alebo obnovené operácie so subjektmi, 
ktoré sú súčasťou jurisdikcií alebo majú 
sídlo v jurisdikciách, ktorých zoznam sa 
uvádza na základe príslušnej politiky Únie 
týkajúcej sa nespolupracujúcich jurisdikcií 
alebo ktoré sú označené ako 
vysokorizikové tretie krajiny podľa článku 
9 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/849, alebo ktoré 
dostatočne nedodržiavajú daňové normy 
Únie alebo medzinárodné daňové normy 
v oblasti transparentnosti a výmeny 
informácií.

„Okrem toho EIB a EIF nevykonávajú 
nové alebo obnovené operácie so 
subjektmi, ktoré sú súčasťou jurisdikcií 
alebo majú sídlo v jurisdikciách, ktorých 
zoznam sa uvádza na základe príslušnej 
politiky Únie týkajúcej sa 
nespolupracujúcich jurisdikcií alebo ktoré 
sú označené ako vysokorizikové tretie 
krajiny podľa článku 9 ods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1673, alebo ktoré dostatočne 
nedodržiavajú daňové normy Únie alebo 
medzinárodné daňové normy v oblasti 
transparentnosti a výmeny informácií.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 g (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 22 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

29g. V článku 22 sa odsek 2 nahrádza 
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takto:
2. EIB pri svojich operáciách 
financovania a investičných operáciách, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, uplatňuje 
zásady a normy stanovené v práve Únie 
o predchádzaní využívaniu finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu, a to najmä 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/847 a smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849. EIB 
najmä podmieni priame financovanie 
a financovanie prostredníctvom 
sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia 
poskytnutím informácií o skutočnom 
vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 
2015/849.

„2. EIB pri svojich operáciách 
financovania a investičných operáciách, na 
ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, uplatňuje 
zásady a normy stanovené v práve Únie 
o predchádzaní využívaniu finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
a financovania terorizmu, a najmä 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2015/847 a smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673. EIB 
najmä podmieni priame financovanie 
a financovanie prostredníctvom 
sprostredkovateľov podľa tohto nariadenia 
poskytnutím informácií o skutočnom 
vlastníctve v súlade so smernicou (EÚ) 
2018/1673.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 h (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29h. Dopĺňa sa nový článok 22a:
Článok 22a
Zásady dobrej správy v daňových 
záležitostiach
1. Finanční sprostredkovatelia alebo 
schválené oprávnené subjekty 
vykonávajúce projekty v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti nemajú 
žiadne opatrenia podliehajúce 
oznamovaniu podľa smernice Rady (EÚ) 
2018/822* v súvislosti s cezhraničnými 
opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu, 
pokiaľ sa takéto subjekty nezaväzujú 
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zrušiť príslušné opatrenia podliehajúce 
oznamovaniu do dvanástich mesiacov od 
dátumu zmluvy medzi EIB a príjemcom 
alebo finančným sprostredkovateľom. V 
rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti veľké podniky v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2013/34/EÚ** o ročných účtovných 
závierkach, konsolidovaných účtovných 
závierkach a súvisiacich správach 
určitých druhov podnikov, ktoré sú 
príjemcami, nemajú žiadne opatrenia 
podliehajúce oznamovaniu podľa 
smernice Rady (EÚ) 2018/822 v súvislosti 
s cezhraničnými opatreniami 
podliehajúcimi oznamovaniu, pokiaľ sa 
takéto podniky nezaväzujú zrušiť 
príslušné opatrenia podliehajúce 
oznamovaniu do dvanástich mesiacov od 
dátumu zmluvy medzi EIB a príjemcom 
alebo finančným sprostredkovateľom.
2. V nadväznosti na odporúčanie Komisie 
C(2020)4885 final*** subjekty, ktoré 
využívajú segment podpory platobnej 
schopnosti, nesmú:
a) byť na daňové účely rezidentom alebo 
byť začlenené do právnych predpisov 
jurisdikcií, ktoré sú uvedené v zozname 
EÚ obsahujúcom nespolupracujúce 
jurisdikcie;
b) byť priamo alebo nepriamo 
kontrolované akcionármi v jurisdikciách, 
ktoré sú uvedené v zozname EÚ 
obsahujúcom nespolupracujúce 
jurisdikcie, až po konečného užívateľa 
výhod, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 
6 smernice (EÚ) 2015/849****;
c) priamo alebo nepriamo kontrolovať 
dcérske spoločnosti alebo vlastné stále 
jurisdikcie;
d) zdieľať vlastníctvo so spoločnosťami 
v jurisdikciách, ktoré sú uvedené 
v zozname EÚ obsahujúcom 
nespolupracujúce jurisdikcie.
Existencia väzieb na nespolupracujúce 
jurisdikcie zaradené do zoznamu sa 



PR\1210910SK.docx 37/44 PE655.850v01-00

SK

nemusí brať do úvahy, ak podnik predloží 
dôkaz, že je splnená jedna z týchto 
okolností:
a) ak sa úroveň daňovej povinnosti 
v členskom štáte, ktorý poskytuje podporu 
za posledné tri roky, považuje za 
primeranú v porovnaní s celkovým 
obratom alebo úrovňou činností podniku, 
ktorý dostáva podporu, na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni skupiny za rovnaké 
obdobie;
b) ak podnik prijme právne záväzné 
záväzky na odstránenie svojich väzieb na 
nespolupracujúce jurisdikcie zaradené do 
zoznamu EÚ, v krátkom časovom rámci, 
pričom sa v prípade nedodržania 
dodržiavajú príslušné následné opatrenia 
a sankcie. 
Členské štáty nezohľadnia existenciu 
väzieb na nespolupracujúce jurisdikcie 
zaradené do zoznamu, v ktorých má 
podnik podstatnú hospodársku 
prítomnosť (podložený zamestnancami, 
vybavením, majetkom a priestormi, 
doložený príslušnými skutočnosťami 
a okolnosťami) a vykonáva podstatnú 
hospodársku činnosť 
v nespolupracujúcich jurisdikciách 
zaradených do zoznamu. 
Subjekty, ktoré majú prospech zo 
segmentu podpory platobnej schopnosti, 
oznámia dokumentáciu, ktorá by 
umožnila overiť správnosť informácií, 
a to aj prostredníctvom samoosvedčovania 
doplneného posilnenými 
auditmi/kontrolami v neskoršej fáze 
s cieľom zmierniť riziko nesúladu.
_________________
* Smernica Rady (EÚ) 2018/822 z 25. 
mája 2018, ktorou sa mení smernica 
2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú 
automatickú výmenu informácií v oblasti 
daní v súvislosti s cezhraničnými 
opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu 
(Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1).
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** Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 
o ročných účtovných závierkach, 
konsolidovaných účtovných závierkach 
a súvisiacich správach určitých druhov 
podnikov, ktorou sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 
78/660/EHS a 83/349/EHS (Text 
s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 182, 
29.6.2013, s. 19).
*** Odporúčanie Komisie zo 14. júla 2020 
týkajúce sa podmienenia štátnej finančnej 
podpory podnikom v Únii neexistenciou 
väzieb na nespolupracujúce jurisdikcie.
 **** Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 
o predchádzaní využívaniu finančného 
systému na účely prania špinavých peňazí 
alebo financovania terorizmu, ktorou sa 
mení nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES a smernica Komisie 
2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 
73). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 i (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

29i. V článku 23 ods. 2 sa prvý 
pododsek nahrádza takto:

Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 13 a 14 sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 
2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu 
sa delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto päťročného 

„Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 13 a 14 a článku 9 
ods. 2a sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od 4. júla 2015. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
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obdobia. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje na rovnako dlhé 
obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
voči takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 j (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

29j. V článku 23 ods. 2 sa druhý 
pododsek nahrádza takto:

Delegovanie právomoci uvedené v článku 
7 ods. 13 a 14 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

„Delegovanie právomoci uvedené v článku 
7 ods. 13 a 14 a článku 9 ods. 2a môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 29 k (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 23 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

29k. V článku 23 sa odsek 4 nahrádza 
takto:

4. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 7 ods. 13 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o jeden mesiac.

„4. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 7 ods. 13 a článku 9 ods. 2a 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o jeden 
mesiac.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=EN)

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 30
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. EIB môže po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia predkladať investičnému 
výboru operácie financovania a investičné 
operácie schválené jej riadiacimi orgánmi 
počas obdobia od prijatia návrhu Komisie 
na zmenu nariadenia (EÚ) 2015/2017 do 
podpísania zmenenej dohody o záruke 
vyplývajúcej zo zmeneného nariadenia, ak 
takéto operácie spĺňajú požiadavky na 
podporu podľa nástroja na podporu 
platobnej schopnosti. Operácie 

3. EIB môže po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia predkladať investičnému 
výboru operácie financovania a investičné 
operácie schválené jej riadiacimi orgánmi 
počas obdobia od prijatia návrhu Komisie 
na zmenu nariadenia (EÚ) 2015/2017 do 
podpísania zmenenej dohody o záruke 
EFSI vyplývajúcej zo zmeneného 
nariadenia, ak takéto operácie spĺňajú 
požiadavky na podporu podľa Nástroja na 



PR\1210910SK.docx 41/44 PE655.850v01-00

SK

predkladané investičnému výboru nesmeli 
predtým využiť podporu zo záruky EÚ.

podporu platobnej schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
dohody o úvere či iné formy finančnej 
podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti alebo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 ods. 
2.

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami a mali by sa zameriavať na 
ochranu jednotného trhu pred 
akýmkoľvek narušením spôsobeným 
pandémiou COVID-19. Záruka EÚ sa 
spravidla neposkytuje na podporu 
refinančných operácií (ako sú nahradenie 
existujúcej dohody o úvere či iné formy 
finančnej podpory pre projekty, ktoré sú už 
čiastočne alebo úplne zrealizované), 
s výnimkou v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti alebo výnimočných 
a náležite odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 ods. 
2.
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie.

— Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie, spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie alebo MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 

— Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sú povinné 
v maximálnej možnej miere dodržiavať 
minimálne sociálne a environmentálne 
záruky na vysokej úrovni v súlade 
s usmerneniami poskytnutými riadiacou 
radou. Tieto usmernenia by mali obsahovať 
primerané ustanovenia na prevenciu 
neprimeraných administratívnych záťaží so 
zohľadnením veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
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vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 
systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti zaviedli 
plány zelenej transformácie. Spoločnosti sa 
takisto nabádajú k tomu, aby pokročili vo 
svojej digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na základe toho sa riadiaca 
rada po konzultácii s investičným výborom 
môže rozhodnúť zmeniť tieto orientačné 
hraničné hodnoty.

Riadiaca rada stanoví na základe 
ukazovateľov a uplatnenia metodiky 
stanovenej Komisiou špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na základe toho sa riadiaca 
rada po konzultácii s investičným výborom 
môže rozhodnúť zmeniť tieto orientačné 
hraničné hodnoty.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
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SK

Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada svoje rozhodnutie týkajúce 
sa orientačných hraničných hodnôt 
a špecifických hraničných hodnôt pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
písomne zdôvodní Európskemu parlamentu 
a Rade. EFSI by sa mal usilovať o pokrytie 
všetkých členských štátov.“

Riadiaca rada svoje rozhodnutie týkajúce 
sa orientačných hraničných hodnôt 
a špecifických hraničných hodnôt pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
písomne zdôvodní Európskemu parlamentu 
a Rade. Európsky parlament a Rada môžu 
vyzvať predsedu riadiacej rady na výmenu 
názorov o týchto rozhodnutiach. EFSI by 
sa mal usilovať o pokrytie všetkých 
členských štátov.“
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