EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 14. 9. 2016
COM(2016) 597 final
ANNEX 1

PRÍLOHA
k
návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie
trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických
vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva
{SWD(2016) 297 final}
{SWD(2016) 298 final}
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PRÍLOHA
k
návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie
trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických
vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva
Príloha
1.

Oddiel 2 sa mení takto:
a)

v písmene b) sa dopĺňa druhý pododsek:
„Podpora z EFSI pre diaľnice je vylúčená s výnimkou prípadov, keď je
potrebná na podporu súkromných investícií do dopravy v krajinách čerpajúcich
finančné prostriedky z Kohézneho fondu alebo do cezhraničných dopravných
projektov, ktoré realizuje aspoň jedna krajina čerpajúca finančné prostriedky
z Kohézneho fondu.“;

b)

v písmene c) sa druhá veta nahrádza takto:
„V tomto kontexte sa očakáva, že EIB poskytne financovanie v rámci EFSI
v snahe dosiahnuť celkový cieľ, ktorým sú verejné alebo súkromné investície
vo výške aspoň 500 000 000 000 EUR, vrátane financovania zmobilizovaného
prostredníctvom EIF v rámci operácií EFSI v súvislosti s nástrojmi uvedenými
v článku 10 ods. 2 písm. b), národnými podpornými bankami alebo inštitúciami
a zlepšeným prístupom k financovaniu pre subjekty majúce do 3 000
zamestnancov.“;

2.

v oddiele 3 sa dopĺňa písmeno d):
„d)

3.
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prítomnosť jedného alebo viacerých z nasledovných prvkov by obvykle viedla
ku klasifikácii operácie ako osobitných činností:
–

podriadenosť vo vzťahu k iným veriteľom
podporných bánk a súkromných veriteľov;

vrátane

národných

–

účasť na nástrojoch na rozdelenie rizika, ak prijatá pozícia vystavuje EIB
vysokým úrovniam rizika;

–

expozícia voči špecifickým rizikám, ako napríklad neoverená
technológia, závislosť od nových, neskúsených alebo vysoko rizikových
protistrán, nové finančné štruktúry alebo riziká pre EIB, dotknuté
odvetvie alebo lokalita;

–

kapitálové vlastnosti, ako napríklad platby viazané na výkonnosť; alebo

–

iné identifikovateľné aspekty vedúce k vyššej rizikovej expozícii, ako sa
uvádza v usmerneniach EIB týkajúcich sa politiky kreditného rizika;“;

v oddiele 5 sa dopĺňa táto veta:

2

SK

„Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje hneď po podpise operácie so zárukou EÚ,
pričom citlivé obchodné informácie sa neuvedú.“;
4.

Oddiel 6 sa mení takto:
a)

písmeno b) sa mení takto:
i)

prvá a druhá veta prvej zarážky sa nahrádzajú takto:
„EIB alebo EIF v prípade dlhových operácií uskutočňujú svoje
štandardné posúdenie rizika zahŕňajúce výpočet pravdepodobnosti
zlyhania a miery úspešnosti vymáhania. Na základe týchto
parametrov EIB alebo EIF vypočítavajú riziko každej operácie.“;

ii)

v druhej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:
„Každá dlhová operácia sa klasifikuje podľa rizika (odstupňovanie
úverových transakcií) podľa systému EIB alebo EIF na
odstupňovanie úverov.“;

iii)

v tretej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:
„Projekty
sú
ekonomicky
a technicky
uskutočniteľné
a financovanie z EIB je štruktúrované v súlade s riadnymi
bankovými zásadami a so zásadami vysokej úrovne pre riadenie
rizika stanovenými EIB alebo EIF v ich interných usmerneniach.“;

b)

písmeno c) sa mení takto:
i)

v prvej zarážke sa druhá veta nahrádza takto:
„Určenie, či operácia vykazuje alebo nevykazuje kapitálové riziká,
bez ohľadu na jej právnu formu a nomenklatúru, je založené na
štandardnom posúdení EIB alebo EIF.“;

ii)

v druhej zarážke sa prvá veta nahrádza takto:
„Kapitálové operácie EIB sa vykonávajú v súlade s internými
pravidlami a postupmi EIB alebo EIF.“;
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5.

v oddiele 7 písmene c) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

6.

Oddiel 8 sa mení takto:
a)

v druhej vete prvého pododseku sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

b)

v prvej vete prvého pododseku písmena a) sa vypúšťa slovo „počiatočného“;

c)

v prvej vete písmena b) sa vypúšťa slovo „počiatočného“.
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