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POZNÁMKA 
Od: Predsedníctvo 
Komu: Rada 
Predmet: Investičný plán pre Európu 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre 
strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 
1316/2013 (prvé čítanie) 
– všeobecné smerovanie 

  

V nadväznosti na zasadnutie Coreperu 5. marca 2015 delegáciám v prílohe zasielame kompromisné 

znenie uvedeného návrhu, ktoré vypracovalo predsedníctvo, aby Rada (Ecofin) na svojom zasadnutí 

10. marca 2015 mohla prijať všeobecné smerovanie. 

Zmeny oproti zneniu návrhu Komisie sú uvedené tučným písmom alebo symbolom [...], ktorý 

označuje vypustený text.  

Zmeny právnicko-lingvistickej povahy sú uvedené kurzívou. 
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Návrh 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva 

a Európskom adresári investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) 

č. 1316/2013 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 172, 173, článok 175 

ods. 3 a článok 182 ods. 1, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov, 

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom, 

keďže: 

(1) Hospodárska a finančná kríza spôsobila, že došlo k zníženiu miery investícií v Únii. Od 

vyvrcholenia krízy v roku 2007 poklesol objem investícií približne o 15 %. Nedostatkom 

investícií trpí Únia hlavne v dôsledku neistoty na trhoch v súvislosti s hospodárskou 

budúcnosťou v Únii a fiškálnymi obmedzeniami platiacimi pre členské štáty. V dôsledku 

tohto nedostatku investícií sa spomaľuje oživenie hospodárstva a negatívne je ovplyvnené 

vytváranie pracovných miest, dlhodobé vyhliadky rastu a konkurencieschopnosť.  
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(2) Na vystúpenie z tohto bludného kruhu, ktorý vznikol v dôsledku nedostatku investícií, sú 

potrebné komplexné opatrenia. Nevyhnutnými predpokladmi pre stimuláciu investícií sú 

štrukturálne reformy a fiškálna zodpovednosť. Spolu s obnovenou motiváciou využívať 

investičné financovanie môžu takéto predpoklady prispieť k vytvoreniu účinného kolobehu, 

v rámci ktorého investičné projekty pomôžu podporiť zamestnanosť a dopyt a povedú 

k priebežnému zvyšovaniu rastového potenciálu. 

(3) Prostredníctvom iniciatívy pre globálnu infraštruktúru uznala skupina G20 dôležitosť 

investícií pri posilňovaní dopytu a zvyšovaní produktivity a rastu a zaviazala sa vytvoriť 

prostredie, ktoré bude priaznivejšie pre vyššie úrovne investícií. 

(4) Únia počas hospodárskej a finančnej krízy vynakladala úsilie v snahe podporiť rast, a to 

najmä prostredníctvom iniciatív stanovených v stratégii Európa 2020, ktorými sa zaviedol 

prístup presadzujúci inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ako aj prostredníctvom 

európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík. Aj Európska investičná 

banka („EIB“) posilnila svoju úlohu pri podnecovaní a podpore investícií v rámci Únie, 

čiastočne prostredníctvom zvýšenia kapitálu v decembri 2012. S cieľom zabezpečiť, aby sa 

riešili investičné potreby Únie a aby sa likvidita, ktorá je k dispozícii na trhu, používala 

efektívnym spôsobom a bola smerovaná do financovania životaschopných investičných 

projektov, sú potrebné ďalšie opatrenia. 

(5) Vtedy čerstvo zvolený predseda Európskej komisie predložil 15. júla 2014 Európskemu 

parlamentu súbor politických usmernení pre Európsku komisiu. Tieto politické usmernenia 

obsahovali výzvu na mobilizáciu „až 300 miliárd EUR v podobe dodatočných verejných 

a súkromných investícií do reálnej ekonomiky počas nasledujúcich troch rokov“ na 

stimuláciu investícií s cieľom vytvoriť pracovné miesta. 

 

6831/15   ic/AR/ah 3 
 DGG 1A  SK 

 



(6) Komisia 26. novembra 2014 predložila oznámenie s názvom „Investičný plán pre Európu“1, 

v ktorom sa počíta so zriadením Európskeho fondu pre strategické investície („EFSI“), 

transparentného adresára investičných projektov na európskej úrovni, vytvorením centra 

investičného poradenstva (Európske centrum investičného poradenstva [...]) a zdôrazňuje 

ambiciózny program zameraný na odstránenie prekážok brániacich investíciám 

a dobudovanie jednotného trhu. 

(7) Európska rada 18. decembra 2014 konštatovala, že „posilnenie investícií a riešenie zlyhania 

trhu v Európe je kľúčovou politickou výzvou“ a že „nový dôraz na investície v spojení so 

záväzkom členských štátov, že zintenzívnia štrukturálne reformy a uskutočnia fiškálnu 

konsolidáciu priaznivú pre rast, bude základom rastu a zamestnanosti v Európe“ a „vyzýva 

na zriadenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) v skupine EIB s cieľom 

mobilizovať v rokoch 2015 až 2017 nové investície vo výške 315 miliárd EUR“ a vyzvala 

„skupinu EIB, aby s použitím vlastných finančných prostriedkov začala vykonávať 

činnosti od januára 2015“. Európska rada ďalej podčiarkla, „že EFSI bude 

komplementárny a dodatočný k prebiehajúcim programom EÚ a tradičným 

činnostiam EIB“. 

(8) EFSI je súčasťou komplexného prístupu určeného na odstránenie neistoty, ktorá sprevádza 

verejné a súkromné investície. Táto stratégia má tri piliere: mobilizácia financií pre 

investície, dosiahnutie toho, aby investície skončili v reálnej ekonomike a zlepšenie 

investičného prostredia v Únii. 

(8a) Európska komisia 13. januára 2015 predložila oznámenie2 o tom, ako bude uplatňovať 

existujúce pravidlá Paktu stability a rastu. 

1 Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke 
nazvané „Investičný plán pre Európu“. COM(2014) 903 final. 

2  Oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke 
s názvom „Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu 
stability a rastu“. COM(2015) 12 final. 
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(9) Investičné prostredie v Únii by sa malo zlepšiť tým, že sa odstránia prekážky brániace 

investíciám, posilní sa jednotný trh a zlepší sa predvídateľnosť regulačných predpisov. 

Komisia oznámila, že si ako politickú prioritou stanovuje „zníženie regulačnej záťaže, 

avšak pri zachovaní vysokej úrovne sociálnej ochrany, ochrany zdravia a životného 

prostredia a možnosti výberu pre spotrebiteľov“, ako aj to, že „pravidlá prepracujeme 

tak, aby sme zabezpečili, že budú prispievať k programu Zamestnanosť a rast“3. 

Komisia a členské štáty by mali bezodkladne začať pracovať na tejto úlohe. Práca EFSI 

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

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

produktívnych a strategických investícií v Únii; a ii) zabezpečiť zlepšený prístup 

k financovaniu pre spoločnosti, ako aj iné subjekty, ktoré majú maximálne 3 000 

zamestnancov, s osobitným zameraním na malé a stredné podniky (MSP), ako sa 

vymedzujú v tomto nariadení [...]. Okrem toho [...] je vhodné poskytnúť výhodu takéhoto 

zlepšeného prístupu k financovaniu aj spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, 

ktoré sú spoločnosťami s maximálne 3 000 zamestnancami. Preklenutie súčasných 

investičných ťažkostí Európy by malo prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti, 

rastového potenciálu a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie. 

3  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „Pracovný program Komisie na rok 
2015: Nový začiatok“. COM(2014) 910 final. 
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(11) EFSI by mal podporovať strategické investície s vysokou pridanou ekonomickou a 

spoločenskou hodnotou, ktoré prispievajú k dosahovaniu politických cieľov Únie4, ako sú 

napríklad, ale nie výlučne, projekty spoločného záujmu, ktorých cieľom je dobudovať 

jednotný trh v odvetví dopravných, telekomunikačných a energetických infraštruktúr 

vrátane prepojení dopravných a energetických sietí a digitálnych infraštruktúr, 

rozširovať využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a zvyšovať energetickú 

efektívnosť a efektívnosť využívania zdrojov, rozvíjať a modernizovať odvetvie 

energetiky, zvyšovať jeho konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok energie, a to 

aj využívaním miestnych energetických zdrojov, a prispievať k udržateľnému rozvoju 

a využívať možné synergie medzi týmito odvetviami; v oblasti rozvoja miest a vidieka 

a sociálnej oblasti; v oblasti životného prostredia a prírodných zdrojov; a v tých 

oblastiach, ktoré posilňujú európsku vedeckú a technologickú základňu, ako aj prínosy 

pre spoločnosť, rovnako ako aj lepšie využitie ekonomického a priemyselného 

potenciálu politík v oblasti inovácií, výskumu a technologického rozvoja vrátane 

výskumnej infraštruktúry a pilotných a demonštračných prostriedkov. EFSI by mal 

zlepšiť prístup k finančným prostriedkom, ako aj konkurencieschopnosť podnikov a 

iných subjektov, a to s osobitným dôrazom na MSP. Mal by prispievať k prechodu na 

ekologické a udržateľné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a k udržateľnému 

vytváraniu pracovných miest. 

(12) Mnohé MSP [...] a 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 mal tieto subjekty vybaviť tak, aby dokázali 

lepšie [...] prekonať nedostatok kapitálu a zlyhania trhu tým, 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.  

4 Ako sa stanovuje okrem iného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013, 
ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 
– 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104), nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na 
prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129), a nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 - 2020) a ktorým 
sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 33). 
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(13) EFSI by sa mal zriadiť v rámci EIB, aby mohol čerpať z jej skúseností a preukázaných 

výsledkov [...]. Činnosť EFSI v oblasti poskytovania financií MSP [...] a malým 

spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou, ako aj iným subjektom by sa mala 

sústrediť cez Európsky investičný fond („EIF“), aby pri týchto činnostiach mohol čerpať 

z jeho skúseností. 

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

hodnotu. EFSI by sa najmä mal zameriavať na projekty, ktoré vytvárajú udržateľné 

pracovné miesta a podporujú [...] dlhodobý rast a konkurencieschopnosť, a to aj 

prostredníctvom inovácie a rozvoja a šírenia technológií. EFSI by mal podporovať širokú 

škálu finančných produktov vrátane produktov kapitálových, dlhu či záruk, aby pomohol čo 

najlepšie splniť potreby príslušného projektu. Táto široká škála produktov by mala EFSI 

umožniť, aby sa prispôsobil potrebám trhu a aby zároveň prilákal súkromné investície do 

daných projektov. EFSI by nemal byť náhradou za financovanie z prostriedkov súkromného 

trhu ani by nemal takéto financovanie vytláčať; 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. [...]. 

(15) EFSI by sa mal zameriavať na projekty s vyšším rizikovým profilom [...] než pri 

existujúcich nástrojoch EIB a Únie, aby sa zabezpečila komplementarita so súčasnými 

operáciami. EFSI by mal financovať projekty v celej Únii, a to aj v tých krajinách, ktoré sú 

najviac postihnuté hospodárskou a finančnou krízou. K využitiu EFSI by malo dôjsť len 

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

(15a) Trhové stimuly a komplementarita, ktorú poskytne EFSI, by mali zaručovať, že EFSI 

sa sústredí na sociálne a ekonomicky životaschopné projekty bez predbežnej 

odvetvovej alebo regionálnej alokácie s cieľom riešiť rozsiahle investičné potreby alebo 

zlyhania trhu. V prípade členských štátov s menej rozvinutými fiannčnými trhmi by sa 

mala poskytnúť adekvátna technická pomoc, aby bolo možné splniť všeobecné ciele 

tohto nariadenia. EFSI by mal byť zároveň schopný podporiť ekologicky prospešné 

projekty a technológie s vysokým rastovým potenciálom. 

(16) EFSI by sa mal zameriavať na investície, pri ktorých sa očakáva, že budú ekonomicky 

a technicky životaschopné a splatia dlh veriteľom. Takéto investície by mali zahŕňať [...] 

určitý stupeň primeraného rizika, pričom daná investícia musí stále spĺňať príslušné 

požiadavky na financovanie z EFSI. 
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(16a) EFSI by mal byť vybavený vhodnou riadiacou štruktúrou, ktorej funkcia by mala byť 

primeraná výlučnému účelu spočívajúcemu v zabezpečení náležitého využívania 

záruky EÚ. Takáto riadiaca štruktúra by mala pozostávať z riadiacej rady, 

generálneho riaditeľa a investičného výboru. Nemala by zasahovať do rozhodovania 

EIB ani ho narúšať a ani by nemala nahrádzať riadiace orgány EIB. Riadiaca rada by 

mala určovať investičné usmernenia, podľa ktorých by investičný výbor rozhodoval o 

použití záruky EÚ v súlade s cieľmi stanovenými v tomto nariadení. Generálny 

riaditeľ by bol zodpovedný za každodenné riadenie EFSI a vykonával by prípravnú 

činnosť pre zasadnutia investičného výboru. 

(17) Mal by sa zriadiť investičný výbor na prijímanie rozhodnutí o využívaní záruky EÚ na 

jednotlivé projekty a na projekty podporované prostredníctvom národných 

podporných bánk alebo inštitícií a investičných platforiem a fondov, ktoré nie sú 

smerované cez EIF. Investičný výbor by mal byť zložený z nezávislých expertov, ktorí 

majú odborné znalosti a skúsenosti v oblasti činností, ktorými sa sledujú všeobecné ciele 

EFSI.. Investičný výbor by mal podliehať riadiacej rade EFSI, ktorá by mala dohliadať na 

plnenie cieľov EFSI. Kľúčovým faktorom pre zabezpečenie dôvery a účasti súkromného 

sektora na investičnom pláne je nezávislosť investičného výboru.  

(18) Aby EFSI mohol podporovať investície, Únia by mala poskytnúť záruku vo výške 

rovnajúcej sa 16 000 000 000 EUR. Keď sa táto záruka poskytne na báze portfólií, jej krytie 

by malo byť zhora obmedzené v závislosti od druhu nástroja, ako napr. dlhový, kapitálový 

nástroj alebo záruka, ako percentuálny podiel objemu portfólia nesplatených záväzkov. 

Očakáva sa, že keď sa táto záruka skombinuje s 5 000 000 000 EUR, ktoré má poskytnúť 

EIB, podpora zo strany EFSI by mala vygenerovať dodatočné investície zo strany EIB a EIF 

vo výške 60 800 000 000 EUR. Týchto 60 800 000 000 EUR podporovaných zo strany EFSI 

by malo podľa očakávaní v období troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia vygenerovať v Únii investície v celkovej výške minimálne 315 000 000 000 

EUR. Záruky súvisiace s projektmi, ktoré sa dokončia bez výzvy na uplatnenie záruky počas 

obdobia dostupnosti záruky, sú k dispozícii na podporu nových operácií.  
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(18a) Komisia by do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mala 

Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie 

využitia záruky EÚ a splnenia všeobecných cieľov stanovených v tomto nariadení 

vrátane mobilizácie súkromného kapitálu, ako aj posúdenie komplementarity 

poskytnutej zo strany EFSI, posúdenie rizikového profilu operácií podporovaných zo 

strany EFSI, makroekonomického dosahu EFSI vrátane jeho vplyvu na rast a 

zamestnanosť, služieb, ktoré poskytol EIAH, a splnenia cieľov EFSI a EIAH. V 

prípade potreby by mal správu sprevádzať návrh predložený Európskemu parlamentu 

a Rade na zmenu tohto nariadenia okrem iného s ohľadom na schválenie ďalších 

projektov investičným výborom a pokračujúce obnovenie záruky EÚ presahujúce 

obdobie stanovené v tomto nariadení. 

(19) Na dosiahnutie cieľa 315 miliárd EUR za čo najkratšiu možnú dobu by mali národné 

podporné banky alebo inštitúcie a investičné platformy a fondy s podporou záruky EÚ 

zohrávať poprednú úlohu pri určovaní životaschopných projektov, navrhovaní a vo 

vhodných prípadoch spájaní projektov a prilákaní potenciálnych investorov. V tomto 

kontexte by sa malo umožniťvytváranie platforiem za účasti viacerých krajín na 

podporu cezhraničných projektov alebo skupiny projektov vo viacerých členských 

štátoch. 

 

(20) [...] Tretie strany by mali mať možnosť spolufinancovať spolu s EFSI projekty buď 

jednotlivo alebo prostredníctvom investičných platforiem [...].  

(21) EFSI by mal byť komplementárny a dodatočný k prebiehajúcim programom EÚ a 

tradičným činnostiam EIB. V tejto súvislosti by sa malo v rámci súčasných pravidiel 

podporiť plné využitie všetkých existujúcich a pridelených prostriedkov EÚ. Za 

predpokladu, že sú splnené všetky relevantné kritériá oprávnenosti, členské štáty by mali byť 

schopné využiť akýkoľvek typ financovania zo strany Únie na to, aby prispeli 

k financovaniu oprávnených projektov, ktoré sú podporované zárukou EÚ. Flexibilita tohto 

prístupu by mala maximalizovať potenciál prilákania investorov do investičných oblastí, na 

ktoré sa zameriava EFSI. 
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(22) V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by investície do infraštruktúry 

a projektov podporované z EFSI mali byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci. S týmto 

cieľom a na účely posúdenia štátnej pomoci Komisia oznámila, že [...]stanoví súbor 

základných kritérií, ktoré projekt bude musieť spĺňať na to, aby bol oprávnený 

na poskytnutie podpory z EFSI. Ak projekt tieto kritériá splní a získa podporu z EFSI, 

Komisia oznámila, že akákoľvek vnútroštátna doplnková podpora sa posúdi v rámci 

zjednodušeného a zrýchleného posúdenia štátnej pomoci, v rámci ktorého má Komisia 

overiť navyše len primeranosť podpory z verejných zdrojov (teda či nedošlo k nadmernej 

kompenzácii). Komisia zároveň oznámila, že poskytne ďalšie usmernenia k súboru 

kľúčových princípov s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie verejných prostriedkov. 

Požiadavka súladu so zásadami štátnej pomoci by mala prispieť k efektívnemu 

využívaniu zdrojov EFSI. 

(23) Vzhľadom na naliehavú potrebu konať v rámci Únie môžu EIB a EIF v priebehu roka 2015 

financovať dodatočné projekty mimo svojho obvyklého profilu pred nadobudnutím 

účinnosti tohto nariadenia, uzavretím dohody o EFSI a vymenovaním členov 

investičného výboru a generálneho riaditeľa. S cieľom maximalizovať prínos opatrení 

stanovených v tomto nariadení by malo byť možné, aby takéto dodatočné projekty boli 

zahrnuté do rozsahu záručného krytia EÚ v prípade, že spĺňajú vecné kritériá stanovené 

v tomto nariadení. 

(24) Operácie financovania a investičné operácie EIB podporované z EFSI by sa mali spravovať 

v súlade s vlastnými pravidlami a postupmi EIB, a to aj pomocou vhodných kontrolných 

opatrení a opatrení prijatých s cieľom predchádzať daňovým únikom, ako aj v súlade 

s príslušnými pravidlami a postupmi týkajúcimi sa Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom (OLAF) a Dvora audítorov vrátane trojstrannej dohody medzi Európskou 

komisiou, Európskym dvorom audítorov a Európskou investičnou bankou. 

(25) EIB by mala pravidelne vyhodnocovať činnosti podporované z EFSI s cieľom posúdiť ich 

relevantnosť, výsledky a vplyv a s cieľom identifikovať aspekty, ktoré by mohli budúcu 

činnosť EFSI zlepšiť. Takéto hodnotenia by mali prispievať k zodpovednosti a analýze 

udržateľnosti. 
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(26) Popri operáciách financovania a investičných operáciách, ktoré sa budú realizovať 

prostredníctvom EFSI, by sa malo vytvoriť Európske centrum investičného poradenstva 

(„EIAH“). EIAH by malo poskytovať posilnenú podporu pre vypracúvanie a prípravu 

projektov v celej Únii, stavajúc na odborných znalostiach Komisie, EIB, národných 

podporných bánk a inštitúcií a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných 

fondov. Malo by sa vytvoriť jednotné kontaktné miesto pre všetky otázky týkajúce sa 

technickej pomoci pre investície v rámci Únie a mala by sa posilniť technická pomoc 

poskytovaná predkladateľom projektov na miestnej úrovni. Služby, ktoré sa už 

poskytujú v rámci iných programov Únie, by sa mali doplniť o nové služby 

poskytované zo strany EIAH, aby tak v žiadnom prípade nedošlo k ovplyvneniu 

úrovne a kapacity podpory poskytovanej v rámci týchto programov. Na dodatočné 

služby poskytované zo strany EIAH by sa malo vyčleniť zodpovedajúce financovanie. 

(27) S cieľom pokryť riziká súvisiace so zárukou EÚ pre EIB by sa mal zriadiť záručný fond 

(„záručný fond“). Záručný fond by sa mal vybudovať z postupných platieb zo 

všeobecného rozpočtu Únie. Do záručného fondu by následne mali plynúť aj príjmy [...] 

z projektov podporovaných z EFSI a sumy vymožené od dlžníkov v omeškaní, keď záručný 

fond už vyplatil záruku poskytnutú Európskej investičnej banke. 

(28) Záručný fond má pre všeobecný rozpočet Únie poskytovať vankúš likvidity chrániaci pred 

stratami, ktoré Európskemu fondu pre strategické investície vzniknú pri dosahovaní jeho 

cieľov. Zo skúseností s povahou investícií, ktoré má EFSI podporovať, vyplýva, že 

financovanie záručného fondu na úrovni 50 % celkovej záruky Únie [...]by bolo 

primerané. 

(28a) Všetky platby do záručného fondu a rozpočtové rozhodnutia inak súvisiace s 

fungovaním EFSI by mali byť plne v súlade s podmienkami viacročného finančného 

rámca a schválené Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom ročného 

rozpočtového postupu. 

(29) [Presunuté do odôvodnenia 36a.]  
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(30) Vzhľadom na povahu svojho zriadenia ani záruka EÚ voči EIB ani záručný fond nie sú 

„finančnými nástrojmi“ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 966/20125.  

(31) V Únii existuje značné množstvo potenciálnych ekonomicky a technicky životaschopných 

projektov, ktoré nie sú financované z dôvodu neistoty a netransparentnosti spájanej 

s takýmito projektmi. Často je dôvodom skutočnosť, že súkromní investori o projektoch 

nevedia alebo nemajú dostatočné informácie na posúdenie investičných rizík. Komisia a EIB 

by [...] mali podporiť vytvorenie transparentného adresára súčasných a budúcich [...] 

projektov v Únii, do ktorých by bolo vhodné investovať. Tento adresár projektov by mal 

zabezpečovať, aby sa pravidelne a štruktúrovaným spôsobom zverejňovali informácie 

o investičných projektoch, aby sa zabezpečilo, že investori majú[...] prístup k takýmto 

informáciám. 

(32) Členské štáty by mali mať možnosť podieľať sa na vytvorení Európskeho adresára 

investícií, okrem iného poskytovaním informácií o investičných projektoch na ich 

území Komisii a EIB. Pred zavedením adresára by Komisia a EIB mali uskutočniť 

náležité konzultácie s členskými štátmi, expertmi a zainteresovanými stranami o 

zásadách a usmerneniach pre projekty, ktoré sa majú uviesť v adresári vrátane 

mechanizmov na zabránenie zverejneniu projektov, ktoré by mohlo ohroziť národnú 

bezpečnosť, ako aj o vzore formuláru na zverejňovanie informácií o jednotlivých 

projektoch. 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení 
nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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(33) Hoci projekty identifikované v adresári projektov môže EIB využiť pri identifikácii 

a výbere projektov podporovaných z EFSI, adresár projektov by pri identifikácii projektov 

mal mať širší, celoeurópsky rozsah pôsobnosti. Tento rozsah pôsobnosti môže zahŕňať 

projekty, ktoré majú šancu byť plne financované súkromným sektorom alebo pomocou 

iných nástrojov poskytovaných na európskej alebo vnútroštátnej úrovni.[...] Zaradenie 

projektu do adresára projektov by nemalo znamenať ani vylučovať akúkoľvek 

verejnú finančnú podporu, či už na úrovni EÚ alebo členského štátu. 

(34) Aby sa zabezpečila zodpovednosť voči európskym občanom, EIB by mala Európskemu 

parlamentu a Rade pravidelne predkladať správy o operáciách a vplyve EFSI. Komisia by 

mala pravidelne podávať správy o situácii záručného fondu. 

(35) [...] 

(36) Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne podpora investícií v Únii a zabezpečenie 

zlepšeného prístupu subjektov k financovaniu, nie je možné, pokiaľ ide o finančné 

obmedzenia týkajúce sa investícií, uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, 

[...] ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže 

Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej 

únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie 

neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov, 
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(36a) [Presunuté z odôvodnenia 29.] 

 S cieľom čiastočne financovať príspevok zo všeobecného 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. 1291/20136, a Nástroja na prepájanie Európy, zriadeného podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/20137. Uvedené programy slúžia na účely, ktoré EFSI 

nemá za cieľ replikovať. Znížením prostriedkov oboch programov s cieľom financovať 

záručný fond by sa však mala zabezpečiť vyššia úroveň financovania v niektorých 

oblastiach ich jednotlivých mandátov, než by bolo možné prostredníctvom existujúcich 

programov vrátane prepojení energetických sietí a vrátane dopravnej a digitálnej 

infraštruktúry, ako aj inovácie, výskumu a vývoja. EFSI by mal byť schopný pretaviť 

záruku EÚ do znásobenia finančného účinku v uvedených oblastiach výskumu, vývoja 

a inovácií, ako aj 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.[...] 

(36b) Nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim 

spôsobom zmeniť. 

(36c) Komisia a EIB by mali uzavrieť dohodu, v ktorej sa upresnia podmienky ustanovené v 

tomto nariadení týkajúce sa ich riadenia EFSI. Táto dohoda by nemala zasahovať do 

právomoci zákonodarcu Únie, [...] rozpočtového orgánu a EIB, ako sú stanovené v 

zmluvách, a mala by sa preto obmedziť na prvky predovšetkým technickej a 

administratívnej povahy, ktoré aj keď nemajú zásadný význam, sú potrebné na 

efektívnu implementáciu EFSI. 

 

 

6 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). 

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 
o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 
a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 
129). 
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PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

KAPITOLA – I – Úvodné ustanovenia 

Článok - 1a 

Účel a predmet úpravy 

Týmto nariadením sa [...]zriaďuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), záruka EÚ 

a záručný fond EÚ. Okrem toho sa týmto nariadením zriaďuje Európske centrum 

investičného poradenstva (EIAH) a transparentný adresár súčasných a potenciálnych 

budúcich investičných projektov Únie. 

[Presunuté z článku 1.] 

Účelom EFSI je podporovať v rámci Únie prostredníctvom poskytnutia kapacity Európskej 

investičnej banke na podstupovanie rizík[...]: 

a) [...] investície; [...]  

b) [...] väčší prístup k financovaniu pre spoločnosti, ako aj iné subjekty s maximálne 3 000 

zamestnancami s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky. [...]  

Z tohto dôvodu sa v tomto nariadení stanovujú pre Komisiu pravidlá na uzavretie dohody s 

EIB o riadení EFSI a dohody s EIB o implementácii EIAH. 
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Článok - 1b 

Vymedzenie pojmov 

Výlučne na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 

a) „národné podporné banky alebo inštitúcie“ sú právnické osoby vykonávajúce finančné 

činnosti na profesionálnom základe, ktorým členský štát udelil mandát na ústrednej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni vykonávať verejné rozvojové alebo podporné 

činnosti; 

b) „investičné platformy“ sú účelovo vytvorené subjekty, spravované účty, mechanizmy 

spolufinancovania založené na zmluve alebo mechanizmy rozdelenia rizika alebo 

mechanizmy vytvorené akýmkoľvek iným spôsobom, prostredníctvom ktorých 

subjekty smerujú finančný príspevok na účely financovania viacerých investičných 

projektov; 

c) „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú mikropodniky, malé a stredné podniky 

vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES; 

d) „spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou“ sú právnické osoby s maximálne 3 

000 zamestnancami, ktoré nie sú MSP; 

e) „dohoda o EFSI je právny nástroj, ktorým Komisia a EIB upresnia podmienky 

riadenia EFSI ustanovené v tomto nariadení. 

f) „dohoda o EIAH“ je právny nástroj, ktorým Komisia a EIB upresnia podmienky 

implementácie EIAH ustanovené v tomto nariadení. 
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g) „komplementarita“ je podpora zo strany EFSI pre operácie, ktoré riešia zlyhania trhu 

alebo suboptimálne investičné situácie a ktoré sa nemohli vykonať v danom období 

v rámci bežných nástrojov EIB bez podpory zo strany EFSI alebo v rovnakom rozsahu 

počas tohto obdobia v rámci nástrojov EIF a EÚ. Projekty podporované zo strany 

EFSI popri snahe o vytváranie pracovných miest a zabezpečenie rastu majú zvyčajne 

vyšší rizikový profil než projekty podporované prostredníctvom bežných operácií EIB 

a portfólio EFSI má celkovo vyšší rizikový profil ako súčasné portfólio investícií 

podporovaných zo strany EIB v rámci jej štandardných investičných politík.  

 

KAPITOLA I – Európsky fond pre strategické investície  

Článok 1  

Európsky fond pre strategické investície 

[Vypúšťa sa – prvý pododsek odseku 1 sa presúva do článku 2, druhý pododsek odseku 1 sa presúva 

do článku 1a] 

Článok 2 

[...] Dohoda o EFSI 

- 1. Komisia uzavrie s EIB dohodu o riadení EFSI. 

1. Dohoda o EFSI obsahuje [...]: 

a) podmienky týkajúce sa zriadenia EFSI, ako aj výšku a podmienky finančného 

príspevku, ktorý má poskytnúť EIB, vrátane 

i) ustanovení upravujúcich zriadenie EFSI ako samostatného, jasne 

identifikovateľného a transparentného nástroja a osobitného účtu 

spravovaného EIB, ktorého operácie sú jasne odlíšené od ostatných operácií 

EIB;  
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ii) výšky a podmienok finančného príspevku, ktorý prostredníctvom EFSI 

poskytuje EIB a ktorý nie je nižší ako 5 000 000 000 EUR vo forme záruk alebo 

hotovosti; 

iii) podmienok financovania alebo záruk, ktoré má prostredníctvom EFSI 

poskytnúť EIB Európskemu investičnému fondu („EIF“);  

iv) ustanovenia o tom, že operácie oceňovania v rámci záruky EÚ sú v súlade so 

všeobecnou politikou EIB v oblasti oceňovania.  

b) mechanizmy riadenia týkajúce sa EFSI v súlade s článkom 3 bez toho, aby bol dotknutý 

Protokol (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky, vrátane,  

i) zloženia a počtu členov riadiacej rady, ktorí budú najviac štyria;  

ii) postupu vymenovania generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa, 

ich odmeňovania a pracovných podmienok, ktoré vyplývajú z ustanovení 

vzťahujúcich sa na pracovníkov EIB, pravidlá a postupy upravujúce ich 

nahradenie vo funkcii a ich zodpovednosť;  

iii) postupu vymenovania a uvoľnenia z funkcie členov investičného výboru, ich 

odmeňovania a pracovných podmienok, mechanizmu hlasovania v rámci 

investičného výboru s uvedením kvóra a pridelením hlasov každému členovi;  

iv) požiadavky, aby riadiaca rada a investičný výbor prijali svoje vlastné rokovacie 

poriadky;  

v) požiadavky, aby konečné schvaľovanie operácií financovania a investičných 

operácií podporovaných zo strany EFSI vykonávali správne orgány EIB v 

súlade s ustanoveniami Protokolu (č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky. 
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c) mechanizmy týkajúce sa záruky EÚ, ktorá je zárukou bezpodmienečnou, 

neodvolateľnou, vyplatenou na prvé požiadanie v prospech EIB, vrátane:  

i) podrobných pravidiel o poskytovaní záruky EÚ v súlade s článkom 7, medzi 

ktoré patria jej spôsoby krytia, jej vymedzené krytie portfólií konkrétnych 

druhov nástrojov[...]; 

ii) požiadaviek, aby sa odmena za podstupovanie rizika rozdeľovala medzi 

prispievateľov pomerne k ich príslušnému podielu na podstupovaní rizika. 

Zaplatenie odmeny Únii a platby vyplývajúce zo záruky EÚ sa vykonajú včas a 

až po tom, ako boli vzájomne započítané výnosy a straty z operácií; 

iii) požiadaviek upravujúcich využívanie záruky EÚ v súlade s článkom 5 tohto 

nariadenia, medzi ktoré patria platobné podmienky, ako napríklad konkrétne 

lehoty, úroky z dlžných súm a potrebné mechanizmy týkajúce sa likvidity; 

iv) ustanovení a postupov týkajúcich sa vymáhania pohľadávok, ktorými sa poverí 

EIB v súlade s článkom 7 ods. 4; 

 

d) postupy schvaľovania investičným výborom využitia záruky EÚ na jednotlivé projekty 

alebo prostredníctvom investičných platforiem alebo národných podporných bánk alebo 

inštitúcií v súlade s týmto nariadením a najmä článkom 2a;  

 

e)  postupy predkladania investičných návrhov a schvaľovania návrhov na využitie záruky 

EÚ vrátane:  

i) postupu predkladania projektov investičnému výboru;  

ii) požiadavky, aby postupom prekladania a schvaľovania návrhov na využitie 

záruky EÚ neboli dotknuté pravidlá rozhodovania EIB ustanovené v Protokole 

(č. 5) o štatúte Európskej investičnej banky, a najmä v jeho článku 19;  
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iii) pravidiel podrobnejšie upravujúcich prechodné ustanovenia podľa článku 20, a 

najmä spôsob, ako sa operácie schválené Európskou investičnou bankou počas 

obdobia uvedeného v článku 20 zahrnú do krytia zárukou EÚ;  

f) mechanizmy podávania správ, monitorovania a zodpovednosti týkajúce sa EFSI 

vrátane: 

i) povinností operačného podávania správ, ktoré prináležia EIB a prípadne v 

spolupráci s EIF v súlade s článkom 10 tohto nariadenia;  

ii) povinností finančného výkazníctva vyplývajúcich z EFSI;  

iii) pravidiel týkajúcich sa auditu a boja proti podvodom v súlade s článkami 14 a 

15 tohto nariadenia;  

iv) kľúčových ukazovateľov výkonnosti, najmä čo sa týka využívania záruky EÚ, 

plnenia všeobecných cieľov stanovených v článku 2a, mobilizácie súkromného 

kapitálu a makroekonomického vplyvu EFSI vrátane jeho vplyvu na podporu 

investícií. 

 

g) postupy a podmienky zmien dohody, ktoré sa môžu vykonať z iniciatívy Komisie alebo 

EIB a ktoré zahŕňajú povinnosť podávať správy o zmenách Rade a Európskemu parlamentu;  

 

h) všetky ďalšie podmienky administratívnej alebo organizačnej povahy nevyhnutné na 

riadenie EFSI v rozsahu, v akom umožňujú správne využívanie záruky EÚ. 

 

 

2. V dohode o EFSI sa tiež ustanovuje, že: 

a) činnosti EFSI realizované zo strany EIF majú byť riadené riadiacimi orgánmi EIF; 

 

b) odmena pripadajúca Únii z operácií podporovaných z EFSI sa má poskytnúť 

po odpočítaní platieb splatných na základe výziev na uplatnenie záruky EÚ a následne i 

nákladov v súlade s článkom 5 ods. 3 a dohodou o EIAH.  
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Článok 2a 

Kritériá oprávnenosti na využitie záruky EÚ 

1. V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktoré: 

a) sú v súlade s politikami Únie; 

b) sú ekonomicky a technicky životaschopné; 

c) poskytujú komplementaritu, a 

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

2. Ďalej sa v dohode o EFSI stanoví, že EFSI má podporovať projekty, ktorými sa 

sledujú ktorékoľvek z týchto všeobecných cieľov:  

a) rozvoj infraštruktúry; 

b) výskum a vývoj a inovácie; 

c) investície do vzdelávania a odbornej prípravy, zdravotníctva, informačných 

a komunikačných technológií; 

d) rozvoj odvetvia energetiky; 

e) poskytovanie finančnej podpory spoločnostiam, ako aj iným subjektom, ktoré 

majú maximálne 3 000 zamestnancov, s osobitným zameraním na malé 

a stredné podniky. 

3. Riadiaca rada pri stanovovaní investičnej politiky a politiky v oblasti rizík 

zohľadňuje potrebu zabrániť nadmernej expozícii v rámci daného odvetvia alebo 

zemepisnej oblasti. 

 

6831/15   ic/AR/ah 21 
 DGG 1A  SK 

 



Článok 3 

Správa a riadenie EFSI 

- 1. Riadiace orgány, ktoré sú uvedené v tomto článku, pri vykonávaní úloh, ktoré im boli 

zverené týmto nariadením, sledujú len ciele stanovené v tomto nariadení. 

1. V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má riadiť riadiaca rada, ktorá má na účely využitia 

záruky EÚ určovať strategickú orientáciu, strategické prideľovanie aktív a operačnú 

politiku a postupy vrátane investičnej politiky pre projekty, ktoré EFSI môže podporiť, 

zaobchádzania s investičnými platformami a rizikového profilu EFSI v súlade s cieľmi 

podľa článku 2a ods. 2. Riadiaca rada prijme investičné usmernenia pre používanie 

záruky EÚ, ktoré by mal uplatňovať investičný výbor. Investičné usmernenia sa 

zverejnia. 

1a. Počet členov riadiacej rady sa rozdelí medzi Komisiu a EIB na základe príslušnej 

veľkosti príspevkov rozpočtu EÚ a EIB vo forme hotovosti alebo záruk.  

Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu. Riadiaca rada prijíma 

rozhodnutia na základe konsenzu. 

2. [...] 

3. [...] 

4. V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI bude mať generálneho riaditeľa, ktorý bude 

zodpovedať za každodenné riadenie EFSI a prípravu a predsedanie zasadnutiam 

investičného výboru uvedeného v odseku 5. Generálnemu riaditeľovi pomáha zástupca 

generálneho riaditeľa. 

Generálny riaditeľ každý štvrťrok predkladá riadiacej rade správu o činnosti EFSI.  
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Na základe otvoreného a transparentného výberového konania v súlade s postupmi 

EIB vymenúva prezident EIB na návrh riadiacej rady generálneho riaditeľa a 

zástupcu generálneho riaditeľa na pevne stanovené obdobie troch rokov, ktoré možno 

raz predĺžiť.  

5. V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má mať investičný výbor, ktorý má byť zodpovedný 

za preskúmavanie akýchkoľvek potenciálnych operácií bez toho, aby tým bol dotknutý 

článok 6 ods. 5, v súlade s investičnou politikou EFSI a za schvaľovanie podpory operácií 

zo záruky EÚ na základe tohto nariadenia.  

Investičný výbor sa skladá z ôsmich nezávislých expertov a generálneho riaditeľa. 

Nezávislí experti musia mať vysokú úroveň relevantných trhových skúseností [...] 

a vymenúva ich riadiaca rada na pevne stanovené obdobie maximálne troch rokov, 

ktorého celková dĺžka neprekročí 6 rokov. Experti investičného výboru sa 

vymenúvajú na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Riadiaca 

rada pri vymenúvaní expertov do investičného výboru zabezpečí diverzifikované 

zloženie investičného výboru, aby sa tým zaistili rozsiahle znalosti o odvetviach 

uvedených v článku 2a a geografických trhoch v Únii. 

Riadiaca rada EFSI dohliada na plnenie cieľov EFSI.  

Členovia investičného výboru plnia pri svojej účasti na činnosti tohto výboru svoje 

povinnosti nestranne a v záujme EFSI. Pri vykonávaní usmernení prijatých riadiacou 

radou a pri rozhodovaní o využití záruky EÚ nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od 

EIB, inštitúcií Únie, členských štátov ani od žiadneho iného verejného či súkromného 

orgánu. S cieľom zabezpečiť operačnú nezávislosť investičného výboru sa zavedú 

zodpovedajúce organizačné opatrenia, a to bez toho, aby tým bolo dotknuté 

poskytovanie analytickej, logistickej a administratívnej podpory investičnému výboru 

zo strany zamestnancov EIB. 

Rozhodnutia investičného výboru sa prijímajú na základe jednoduchej väčšiny.  
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KAPITOLA II – Záruka EÚ a záručný fond EÚ 

Článok 4 

Záruka EÚ 

Únia poskytuje Európskej investičnej banke záruku za operácie financovania alebo investičné 

operácie vykonané v Únii, alebo za operácie medzi členským štátom a krajinou, na ktorú sa 

vzťahuje európska susedská politika vrátane strategického partnerstva, politika rozširovania, 

Európsky hospodársky priestor alebo Európske združenie voľného obchodu, alebo medzi 

členským štátom a zámorskou krajinou alebo územím, ako sa stanovuje v prílohe II k Zmluve 

o fungovaní Európskej únie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a dohoda o EFSI („záruka 

EÚ“). [...] 

Článok 5 

Požiadavky na využitie záruky EÚ 

1. Poskytnutie záruky EÚ je podmienené nadobudnutím účinnosti dohody o EFSI. 

2. 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. [...];  

2a. Záruka EÚ sa môže poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie EIB, 

ktoré schválil investičný výbor do [OP vložiť dátum: 4 roky od nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia] a v súvislosti s ktorými sa zmluva medzi EIB a príjemcom alebo 

finančným sprostredkovateľom podpísala do 30. júna 2020 . 

2b. Záruka EÚ sa môže poskytnúť na financovanie alebo záruky pre EIF s cieľom 

vykonávať operácie financovania a investičné operácie EIB v súlade s článkom 7 ods. 

2 schválené správnou radou EIF do [OP vložiť dátum: 4 roky od nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia] a v súvislosti s ktorými sa zmluva medzi EIF a finančným 

sprostredkovateľom podpísala do 30. júna 2020. 
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3. V súlade s článkom 17 štatútu EIB [...] účtuje EIB príjemcom operácií financovania 

poplatok, aby pokryla všetky výdavky súvisiace s EFSI. Bez toho, aby bol dotknutý druhý 

a tretí pododsek tohto odseku, sa zo všeobecného rozpočtu Únie nehradia žiadne 

administratívne výdavky ani akékoľvek iné poplatky EIB na činnosti financovania 

a investičné činnosti, ktoré uskutočňuje EIB na základe tohto nariadenia. 

 EIB môže využiť záruku EÚ v rámci kumulovaného maximálneho limitu, ktorý 

zodpovedá 1 % celkových nesplatených záručných záväzkov EÚ, s cieľom pokryť 

výdavky, ktoré by boli účtované príjemcom v rámci operácií financovania a investičných 

operácií, avšak pri platobnej neschopnosti neboli vymožené.  

 EIB môže okrem toho využiť záruku EÚ na krytie príslušného podielu prípadných 

nákladov spojených s vymáhaním, pokiaľ nie sú odpočítané z výnosov spojených s 

vymáhaním a prípadných nákladov spojených s riadením likvidity. 

 Ak by EIB poskytla v mene EFSI pre EIF financovanie, ktoré je v súlade s článkom 7 ods. 

2 podporené zárukou EÚ, [...] poplatky EIF môžu byť kryté z rozpočtu Únie. 

4. [...] Členské štáty môžu využívať akýkoľvek typ financovania zo strany Únie vrátane 

nástrojov zriadených v rámci transeurópskych sietí, priemyselných a štrukturálnych 

politík Únie na to, aby prispeli k financovaniu oprávnených projektov, do ktorých EIB, a 

to sama alebo prostredníctvom EIF, investuje s podporou záruky EÚ, a to 

za predpokladu, že sú splnené kritériá oprávnenosti príslušných nástrojov, ako aj 

EFSI. 
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Článok 6 

Oprávnené nástroje 

1. Na účely článku 2a ods. 2 [...] EIB využíva záruku EÚ na krytie rizika pre nástroje 

uvedené v druhom odseku tohto článku a v súlade s článkom 7.  

 

2. Na krytie zárukou EÚ sú oprávnené tieto nástroje [...]: 

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 prostredníctvom národných podporných bánk alebo inštitúcií, investičných 

platforiem alebo fondov. Tieto nástroje sa poskytujú, nadobúdajú alebo emitujú 

v prospech operácií realizovaných v Únii, [...], v súlade s týmto nariadením a keď 

financovanie EIB bolo poskytnuté v súlade s dohodou o financovaní podpísanou zo 

strany EIB alebo transakciou uzavretou zo strany EIB, ktorej platnosť ani neskončila 

a ktorá 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, investičných platforiem alebo fondov. 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 dohodou o financovaní 

podpísanou zo strany EIB alebo transakciou uzavretou zo strany EIB, ktorej platnosť 

ani neskončila a ktorá ani nebola zrušená. 

3. EIB môže tiež poskytnúť záruku národnej podpornej banke alebo inštitúcii v rámci 

protizáruky Únie. 
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4. EIB môže s podporou EFSI investovať do investičnej platformy. EIB môže tiež 

poskytnúť záruku podľa tohto nariadenia investičnej platforme v rámci protizáruky 

Únie.  

5. Využitie záruky EÚ v súvislosti s operáciami uvedenými v odseku 2 písm. a) 

a v odsekoch 3 a 4 podlieha predchádzajúcemu schváleniu investičným výborom. 

Príslušné projekty na operácie financovania alebo investičné operácie samotnej EIB 

alebo realizované prostredníctvom národnej podpornej banky alebo inštitúcie alebo 

investičnej platformy, ktoré pozostávajú z viacerých príslušných projektov, 

sa spravidla predkladajú spoločne na schválenie investičnému výboru, pokiaľ 

investičný výbor nerozhodne inak. Investičný výbor rozhodne, či sa mu na schválenie 

majú predložiť nové operácie realizované prostredníctvom národnej podpornej 

banky alebo inštitúcie alebo investičnej platformy, pre ktoré už schválil využitie 

záruky EÚ zo strany EIB. 

6. EIF v rámci svojich operácií v rámci EFSI môže taktiež poskytnúť záruku národnej 

podpornej banke alebo inštitúcii alebo investičnej platforme alebo môže investovať 

do investičnej platformy. 

Článok 7 

Krytie a podmienky záruky EÚ 

1. Záruka EÚ [...] má výšku nikdy neprevyšujúcu 16 000 000 000 EUR, z čoho maximálna 

suma 2 500 000 000 EUR môže byť pridelená na financovanie alebo záruk EIB pre EIF 

v súlade s odsekom 2. [...]Súhrnné čisté platby zo všeobecného rozpočtu Únie na základe 

záruky EÚ [...] nesmú presiahnuť 16 000 000 000 EUR.  
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2. V súlade s článkom 2 ods. 1 písm. c) bodom ii) sa odmena za podstupovanie rizika 

rozdeľuje medzi prispievateľov pomerne k ich príslušnému podielu na riziku pri 

podstupovaní rizika. Záruka EÚ je oprávnená poskytnúť buď záruky prvej straty na 

portfóliovom základe alebo úplnú záruku. Záruka EÚ môže byť poskytnutá na pomernom 

základe s ostatnými prispievateľmi.  

Keď EIB poskytuje financovanie alebo záruky pre EIF s cieľom realizovať operácie 

financovania a investičné operácie EIB, záruka EÚ poskytne úplnú záruku financovania zo 

strany EIB pod podmienkou, že EIB poskytne rovnakú sumu financovania alebo záruk 

bez záruky EÚ. Výška krytá zárukou EÚ nesmie presiahnuť 2 500 000 000 EUR.  

3. Keď EIB uplatní záruku EÚ v súlade s dohodou o EFSI, Únia na požiadanie záruku uhradí 

v súlade s podmienkami uvedenej dohody. 

4. Keď Únia realizuje akúkoľvek platbu na základe záruky EÚ, EIB začne realizovať 

vymáhanie pohľadávok za zaplatené sumy a z vymožených súm Únii prostriedky preplatí. 

5. Záruka EÚ sa poskytuje ako záruka na požiadanie v súvislosti s nástrojmi uvedenými 

v článku 6 na krytie: 

‒ pri dlhových nástrojoch uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a): istiny a všetkých 

úrokov, ako aj všetkých súm splatných v prospech EIB, ktoré jej ale neboli uhradené 

v súlade s podmienkami operácií financovania, až do okamihu platobnej 

neschopnosti;  

‒ pri kapitálových investíciách uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a): investovaných 

súm a súvisiacich nákladov na financovanie; 

‒ pri operáciách uvedených v článku 6 ods. 2 písm. b): použitých súm a súvisiacich 

nákladov na financovanie. 

Záruka EÚ zároveň kryje sumy uvedené v článku 5 ods. 3 druhom a treťom 

pododseku. 
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Článok 8 

Záručný fond EÚ 

1. Zriadi sa záručný fond EÚ („záručný fond“), z ktorého sa v prospech EIB uhrádzajú 

prostriedky v prípade, že dôjde k uplatneniu záruky EÚ. 

2. Záručný fond je financovaný z: 

a) platieb zo všeobecného rozpočtu Únie, 

b) výnosov z investovaných zdrojov záručného fondu, 

c) súm vymožených od dlžníkov v omeškaní v súlade s postupom vymáhania 

stanoveným v dohode o EFSI, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) bode iv), 

d) príjmov a akýchkoľvek iných platieb prijatých Úniou v súlade s dohodou o EFSI. 

3. Základné prostriedky záručného fondu stanovené v tomto článku ods. 2 písm. b) a d) 

predstavujú interné pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ) 

č. 966/2012. 

4.  Zdroje záručného fondu, ktoré mu boli poskytnuté na základe odseku 2, priamo spravuje 

Komisia a tieto zdroje sa investujú v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, 

pričom sa dodržiavajú primerané prudenciálne pravidlá. 

5. Základné prostriedky záručného fondu uvedené v odseku 2 sa používajú na dosiahnutie 

primeranej úrovne tak, aby zodpovedali celkovým záručným záväzkom EÚ („cieľová 

suma“). Cieľová suma sa stanovuje na 50 % celkových záručných záväzkov Únie.  

Cieľová suma sa na začiatku dosiahne postupnými platbami zdrojov uvedenými v odseku 2 

písm. a). Ak počas prvotného budovania záručného fondu dôjde k výzvam na uplatnenie 

záruky, k dosiahnutiu cieľovej sumy prispejú do výšky výziev na uplatnenie záruky [...] 

základné prostriedky záručného fondu stanovené v ods. 2 písm. b), c) a d). 
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6. [...] 

7. Po [..] posúdení primeranosti úrovne záručného fondu v súlade so správou uvedenou 

v článku 10 ods. 6: 

a) akýkoľvek prebytok sa uhradí prostredníctvom jednej transakcie do osobitného 

rozpočtového riadku vo výkaze príjmov všeobecného rozpočtu [...] únie na rok n+1, 

b) akékoľvek doplnenie záručného fondu sa splatí v ročných tranžiach počas obdobia 

maximálne troch rokov počínajúc rokom n+1. 

8. Počínajúc 1. januárom 2019, ak v dôsledku výziev na uplatnenie záruky úroveň záručného 

fondu klesne pod 50 % cieľovej sumy, Komisia predloží správu o mimoriadnych 

opatreniach, ktoré môžu byť potrebné na jeho doplnenie. 

9. V následnosti na výzvu na uplatnenie záruky EÚ sa na obnovenie záruky EÚ do jej 

pôvodnej výšky použijú základné prostriedky záručného fondu do [OP vložiť dátum: 4 

roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] stanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) 

presahujúce cieľovú sumu. 

 

KAPITOLA IIA – Európske centrum investičného poradenstva 

 

Článok 8a 

Dohoda o EIAH 

1. Komisia uzavrie dohodu s EIB o zriadení Európskeho centra investičného 

poradenstva v rámci EIB.  

 Dohoda o EIAH obsahuje najmä ustanovenia o financovaní nevyhnutnom pre EIAH 

v súlade s odsekom 5.  
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2. 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. Takáto podpora zahŕňa, podľa potreby, podporu pri 

využívaní technickej pomoci pri štruktúrovaní projektov, využívaní inovačných 

finančných nástrojov, využívaní verejno-súkromných partnerstiev a poradenstva 

v súvislosti s relevantnými otázkami právnych predpisov Únie. EIAH tiež poskytuje 

cielenú podporu s prihliadnutím na špecifiká a potreby členských štátov s menej 

rozvinutými finančnými trhmi. 

3. EIAH poskytuje služby dopĺňajúce služby už poskytované v rámci iných programov 

Únie. Medzi služby, ktoré poskytuje EIAH, patrí: 

a) zabezpečenie jediného miesta na poskytovanie komplexných služieb technickej 

pomoci pre orgány a predkladateľov projektov; 

b) pomoc predkladateľom projektov vo vhodných prípadoch pri tvorbe projektov 

s cieľom splniť kritériá oprávnenosti podľa tohto nariadenia; 

c) využívanie miestnych vedomostí na uľahčenie poskytovania podpory z EFSI 

v celej Únii;  

d) poskytovanie platformy na partnerskú výmenu a spoločné využívanie „know-

how“, pokiaľ ide o vypracúvanie projektov. 

4. V záujme splnenia cieľov uvedených v odseku 2 sa EIAH usiluje o využívanie 

odborných znalostí EIB, Komisie, národných podporných bánk alebo inštitúcií 

a riadiacich orgánov európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

5. Spolupráca medzi EIAH a národnou podpornou bankou alebo inštitúciou, alebo 

rovnocennou inštitúciou či riadiacim orgánom, ktorý môže konať ako vnútroštátny 

poradca, môže mať formu zmluvného partnerstva. 
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6. Únia prispieva ročne sumou najviac [20 000 000] EUR na pokrytie nákladov operácií 

EIAH počas obdobia končiaceho 31. decembra 2020 za služby poskytované EIAH. 

7. EIB podá do 1. septembra 2016 a potom každý rok správu Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii o službách, ktoré EIAH poskytol podľa odseku 5 tohto článku, 

a o plnení jeho rozpočtu. 

 

KAPITOLA III – Európsky adresár investičných projektov 

Článok 9 

Európsky adresár investičných projektov 

1. Komisia a EIB [...]vytvoria transparentný adresár súčasných a potenciálnych [...] 

investičných projektov v Únii. Táto [databáza] nemá vplyv na konečné projekty vybraté na 

podporu podľa článku 3 ods. 5. Členské štáty sa môžu podieľať na jej zriadení a 

spravovaní. 

2. Projekty sa v Európskom adresári investičných projektov uvádzajú výlučne na účely 

zviditeľnenia pre investorov a na informačné účely a nemajú vplyv na rozhodnutia o 

konečných projektoch vybraných na podporu podľa tohto nariadenia alebo 

akéhokoľvek iného nástroja EÚ alebo verejného financovania. 

3. [...]  

 

KAPITOLA IV – Podávanie správ, zodpovednosť a hodnotenie 

Článok 10 

Podávanie správ a zodpovednosť 

1. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, každý polrok predkladá Komisii správu 

o operáciách financovania a investičných operáciách EIB podľa tohto nariadenia. Táto 
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správa musí obsahovať posúdenie dodržiavania požiadaviek na využívanie záruky EÚ 

a kľúčových ukazovateľov výkonnosti stanovených podľa článku 2 ods. 1 písm. f) bodu 

iv). Správa musí zároveň obsahovať štatistické, finančné a účtovné údaje o každej 

jednotlivej operácii financovania a investičnej operácii EIB, ako aj údaje na súhrnnom 

základe.  

2. EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, predkladá každoročne Európskemu parlamentu 

a Rade správu o operáciách financovania a investičných operáciách EIB podľa tohto 

nariadenia. Táto správa sa uverejňuje a musí obsahovať:  

a) posúdenie operácií financovania a investičných operácií EIB na úrovni prevádzky, 

sektora, krajiny a regiónu a ich súlad s týmto nariadením, spolu s posúdením 

pridelenia operácií financovania a investičných operácií EIB medzi ciele podľa 

článku 2a;  

b) posúdenie pridanej hodnoty, mobilizácie zdrojov súkromného sektora, odhadovaných 

a skutočných výstupov, výsledkov a vplyvu operácií financovania a investičných 

operácií EIB na súhrnnom základe; 

c) [...] finančnú sumu prevedenú v prospech príjemcov a posúdenie operácií 

financovania a investičných operácií EIB na súhrnnom základe;  

d) posúdenie pridanej hodnoty operácií financovania a investičných operácií EIB; 

e) podrobné informácie o výzvach na uplatnenie záruky EÚ;  

f) účty týkajúce sa EFSI. 
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3. Na účely účtovníctva a vykazovania Komisie v súvislosti s rizikami krytými zárukou EÚ 

a spravovania jej záručného fondu EIB, podľa potreby v spolupráci s EIF, Komisii 

každoročne poskytuje: 

a)  posúdenie rizík EIB a EIF a informácie o ich odstupňovaní v súvislosti s operáciami 

financovania a investičnými operáciami EIB podľa tohto nariadenia;  

b) nesplatený finančný záväzok pre EÚ týkajúci sa záruk poskytnutých na operácie 

financovania a investičné operácie EIB podľa tohto nariadenia, v členení podľa 

jednotlivých operácií; 

c) celkové zisky alebo straty vyplývajúce z operácií financovania a investičných 

operácií EIB v rámci portfólií stanovených v dohode o EFSI podľa článku 2 ods. 1 

písm. c) bodu i). 

4. EIB poskytne Komisii na požiadanie akékoľvek dodatočné informácie potrebné na to, aby 

boli splnené povinnosti Komisie podľa tohto nariadenia. 

5. Informácie uvedené v odsekoch 1 až 4 poskytuje EIB, a podľa potreby EIF, na vlastné 

náklady.  

6. Komisia každoročne do 30. júna zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov 

výročnú správu o stave záručného fondu a jeho spravovaní v predchádzajúcom 

kalendárnom roku vrátane posúdenia primeranosti cieľovej sumy, úrovne záručného 

fondu a potreby doplnenia záručného fondu. Výročná správa obsahuje prezentáciu 

finančnej situácie záručného fondu na konci predchádzajúceho roka, finančné toky 

v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, rovnako ako významné transakcie 

a všetky relevantné informácie o finančných účtoch. Správa bude obsahovať aj 

informácie o finančnom riadení, výkonnosti a rizikách fondu ku koncu 

predchádzajúceho roka. 
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Článok 11 

Zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a Rade 

1. Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady podáva generálny riaditeľ správu obom 

inštitúciám o výsledkoch EFSI, čo zahŕňa aj vypočúvanie [...]v Európskom parlamente.  

2. Na otázky, ktoré EFSI adresuje Európsky parlament alebo Rada, odpovedá generálny 

riaditeľ ústne alebo písomne, a to vždy najneskôr do piatich týždňov od doručenia otázky.  

3. Na žiadosť Európskeho parlamentu alebo Rady Komisia predkladá správu o uplatňovaní 

tohto nariadenia. 
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Článok 12 

Hodnotenie a preskúmanie 

-1. Komisia [OP vložiť dátum: 3 roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 

predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu nezávislé hodnotenie 

uplatňovania tohto nariadenia. V prípade potreby sa k tejto správe priloží návrh na 

zmenu tohto nariadenia, a to najmä pokiaľ ide o dátumy uvedené v článku 5 ods. 2a 

a 2b a v článku 8 ods. 9. 

1. [...]  

2. [...]  

3. [...]  

4. EIB a EIF pravidelne poskytujú Európskemu parlamentu, Rade a Komisii všetky svoje 

nezávislé hodnotiace správy, v ktorý sa posudzujú praktické výsledky dosiahnuté v oblasti 

osobitných činností EIB a EIF na základe tohto nariadenia.  

5. [...] 

 

KAPITOLA V – Všeobecné ustanovenia 

Článok 13 

Transparentnosť a zverejňovanie informácií 

V súlade s vlastnou politikou transparentnosti prístupu k dokumentom a informáciám EIB na svojej 

webovej lokalite verejne sprístupňuje informácie týkajúce sa všetkých operácií financovania 

a investičných operácií EIB podľa tohto nariadenia a spôsob, akým prispievajú k všeobecným 

cieľom uvedeným v článku 2a ods. 2. 
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Článok 14 

Audity vykonávané Dvorom audítorov 

Záruka EÚ, platby a prostriedky vymožené na základe tejto záruky, ktoré sú pripísateľné 

do všeobecného rozpočtu Únie, sú predmetom auditu, ktorý vykonáva Dvor audítorov. 

Článok 15 

Opatrenia proti podvodom 

1. EIB bezodkladne upovedomí OLAF a poskytne mu potrebné informácie, keď 

v ktorejkoľvek fáze prípravy, realizácie alebo ukončovania operácií podliehajúcich záruke 

EÚ nadobudne dôvod domnievať sa, že došlo k prípadnému výskytu podvodu, korupcie, 

prania špinavých peňazí alebo inej protiprávnej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na 

finančné záujmy Únie. 

2. OLAF môže vykonávať vyšetrovania, a to aj kontroly a inšpekcie na mieste, v súlade 

s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 

Euratom) č. 883/20138, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/969 a nariadení Rady (ES, 

Euratom) č. 2988/9510 s cieľom chrániť finančné záujmy Únie, zistiť, či v súvislosti 

s akýmikoľvek operáciami financovanými podľa tohto nariadenia došlo k podvodu, 

korupcii, praniu špinavých peňazí alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti, ktoré majú 

vplyv na finančné záujmy Únie. Informácie získané v priebehu takéhoto vyšetrovania 

môže OLAF zaslať príslušným orgánom dotknutých členských štátov.  

8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 
2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), 
ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1). 

9 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách 
na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2). 

10 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1). 
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Keď sa takéto protiprávne činnosti dokážu, EIB uskutoční snahu o vymoženie prostriedkov 

v súvislosti so svojimi operáciami s podporou záruky EÚ. 

3. Dohody o financovaní podpísané v súvislosti s operáciami s podporou podľa tohto 

nariadenia zahŕňajú výnimky umožňujúce vylúčenie z operácií financovania a investičných 

operácií EIB a v prípade potreby vhodné opatrenia na vymáhanie prostriedkov v prípade 

podvodu, korupcie alebo inej protiprávnej činnosti v súlade s dohodou o EFSI, politikou 

EIB a uplatniteľnými regulačnými požiadavkami. Rozhodnutie o tom, či uplatniť vylúčenie 

z operácie financovania a investičnej operácie EIB, sa prijíma v súlade s príslušnou 

dohodou o financovaní alebo príslušnou investičnou dohodou.  

Článok 16 

Vylúčené činnosti a nespolupracujúce jurisdikcie 

1. EIB vo svojich operáciách financovania a investičných operáciách podľa tohto 

nariadenia nepodporuje žiadne činnosti, ktoré sa uskutočňujú na protiprávne účely, 

vrátane prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, daňových podvodov a daňových 

únikov, korupcie alebo podvodov, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie. EIB sa 

najmä nezúčastňuje na žiadnych operáciách financovania alebo investičných operáciách 

prostredníctvom subjektu sídliaceho v nespolupracujúcej jurisdikcii, v súlade so svojou 

politikou v oblasti slabo regulovaných alebo nespolupracujúcich jurisdikcií, na základe 

politík Únie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Finančnej akčnej 

skupiny. 

2. EIB pri svojich operáciách financovania a investičných operáciách podľa tohto 

nariadenia uplatňuje zásady a normy stanovené v právnych predpisoch Únie 

o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí 

a financovania terorizmu, a to aj vrátane požiadavky prijať [...] opatrenia na prípadnú 

identifikáciu konečných vlastníkov. 
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Článok 17 

Výkon delegovania právomocí 

[Vypúšťa sa.] 

KAPITOLA VI – Zmeny 

Článok 18 

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 

Nariadenie (EÚ) č. 1291/2013 sa týmto mení takto: 

1) V článku 6 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto: 

„1. Finančné krytie na vykonávanie programu Horizont 2020 je 74 328,3 milióna EUR v bežných 

cenách, z čoho sa maximálne 71 966,9 milióna EUR pridelí na činnosti podľa hlavy XIX ZFEÚ.  

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného 

finančného rámca. 

2. Suma na činnosti podľa hlavy XIX ZFEÚ sa rozdelí medzi priority uvedené v článku 5 ods. 2 

tohto nariadenia takto:  

a) excelentná veda: 23 897,0 milióna EUR v bežných cenách;  

b) vedúce postavenie priemyslu: 16 430,5 milióna EUR v bežných cenách;  

c) spoločenské výzvy: 28 560,7 milióna EUR v bežných cenách.  

Maximálna celková výška finančného príspevku Únie z programu Horizont 2020 na osobitné ciele 

stanovené v článku 5 ods. 3 a na nejadrové priame opatrenia Spoločného výskumného centra je 

nasledovná:  
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i) šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti: 782,3 milióna EUR v bežných cenách;  

ii) veda so spoločnosťou a pre spoločnosť: 443,8 milióna EUR v bežných cenách;  

iii) nejadrové priame opatrenia Spoločného výskumného centra: 1 852,6 milióna EUR v bežných 

cenách.  

Orientačné rozdelenie pre priority a osobitné ciele stanovené v článku 5 ods. 2 a 3 je stanovené 

v prílohe II.  

3. EIT sa financuje prostredníctvom maximálneho príspevku z programu Horizont 2020 vo 

výške 2 361,4 miliónov EUR v bežných cenách, ako je stanovené v prílohe II.“ 

2) Príloha II sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu. 
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Článok 19 

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 sa mení takto: 

1) V článku 5 [...] sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1. Finančné krytie na vykonávanie NPE na obdobie rokov 2014 až 2020 je 29 942 259 000 (*) 

EUR v bežných cenách. Táto suma sa rozdelí takto:  

a) sektor dopravy: 23 550 582 000 EUR, z čoho 11 305 500 000 EUR sa presunie z Kohézneho 

fondu na výdavky v súlade s týmto nariadením výhradne v členských štátoch, ktoré sú oprávnené na 

čerpanie prostriedkov z Kohézneho fondu; 

b) sektor telekomunikácií: 1 041 602 000 EUR; 

c) sektor energetiky: 5 350 075 000 EUR. 

Tieto sumy nemajú vplyv na uplatňovanie mechanizmu flexibility stanovené v nariadení Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013 (*). 

(*) Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 

viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).“ 

2) V článku 7 ods. 3 druhý pododsek sa vypúšťajú slová „a s článkom 21 ods. 4“. 

3) Článok 21 ods. 4 sa vypúšťa. 
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KAPITOLA VII – Prechodné a záverečné ustanovenia 

Článok 20 

Prechodné ustanovenia 

Operácie financovania a investičné operácie, ktoré podpísali EIB alebo EIF počas obdobia od 1. 

januára 2015 do uzatvorenia dohody o EFSI a úvodného vymenovania všetkých členov 

investičného výboru a generálneho riaditeľa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, môžu 

EIB alebo EIF predložiť Komisii na krytie zárukou EÚ.  

Komisia tieto operácie posúdi a ak spĺňajú [...] požiadavky stanovené v článku 2a tohto nariadenia 

[...], rozhodne o tom, že záruka EÚ sa na tieto operácie vzťahuje. 

Článok 21 

Nadobudnutie účinnosti  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. 

V Štrasburgu 

za Európsky parlament za Radu 

(2) predseda predseda 
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	Riadiaca rada si spomedzi svojich členov volí predsedu. Riadiaca rada prijíma rozhodnutia na základe konsenzu.
	Generálny riaditeľ každý štvrťrok predkladá riadiacej rade správu o činnosti EFSI.
	Na základe otvoreného a transparentného výberového konania v súlade s postupmi EIB vymenúva prezident EIB na návrh riadiacej rady generálneho riaditeľa a zástupcu generálneho riaditeľa na pevne stanovené obdobie troch rokov, ktoré možno raz predĺžiť.
	Investičný výbor sa skladá z ôsmich nezávislých expertov a generálneho riaditeľa. Nezávislí experti musia mať vysokú úroveň relevantných trhových skúseností [...] a vymenúva ich riadiaca rada na pevne stanovené obdobie maximálne troch rokov, ktorého c...
	Riadiaca rada EFSI dohliada na plnenie cieľov EFSI.
	Členovia investičného výboru plnia pri svojej účasti na činnosti tohto výboru svoje povinnosti nestranne a v záujme EFSI. Pri vykonávaní usmernení prijatých riadiacou radou a pri rozhodovaní o využití záruky EÚ nevyžadujú ani neprijímajú pokyny od EIB...
	Rozhodnutia investičného výboru sa prijímajú na základe jednoduchej väčšiny.
	2a. Záruka EÚ sa môže poskytnúť na operácie financovania a investičné operácie EIB, ktoré schválil investičný výbor do [OP vložiť dátum: 4 roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a v súvislosti s ktorými sa zmluva medzi EIB a príjemcom alebo ...
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