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investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 –
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1.

ÚVOD

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 zmenenom nariadením (EÚ)
2017/2396 sa zriaďuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), záruka EÚ a záručný
fond EÚ s cieľom zmobilizovať do konca roka 2020 dodatočné verejné a súkromné investície
do reálnej ekonomiky do výšky 500 miliárd EUR na stimuláciu investícií v záujme
vytvárania pracovných miest.
Na účely dosiahnutia stanovených cieľov sa v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/1017 v súlade s článkom 290 ZFEÚ udeľuje Komisii právomoc prijímať delegované
akty vo viacerých záležitostiach uvedených v článku 23 ods. 2 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 zmeneného nariadením (EÚ) 2017/2396 za podmienok
stanovených v uvedenom článku.
2.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článkom 7 ods. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017
zmeneného nariadením (EÚ) 2017/2396 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty
za podmienok stanovených v článku 23. V článku 23 sa Komisii udeľuje právomoc prijímať
delegované akty týkajúce sa záležitostí uvedených v danom článku na obdobie piatich rokov
od 4. júla 2015. Okrem toho sa Komisii ukladá povinnosť vypracovať správu týkajúcu
sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 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.
Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článku
23 nariadenia (EÚ) 2015/1017. Delegovanie môže Európsky parlament alebo Rada
kedykoľvek odvolať.
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Nariadením (EÚ) 2015/1017 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty týkajúce sa
týchto záležitostí:

a) zmeny nepodstatných prvkov oddielov 6 až 8 investičných usmernení stanovených
v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2015/1017 bez toho, aby úplne vypustila niektorý
z uvedených oddielov. Takéto delegované akty sa pripravia v úzkej spolupráci s EIB
[článok 7 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2015/1017 zmeneného nariadením (EÚ)
2017/2396];
b) doplnenia nariadenia (EÚ) 2015/1017 zostavením hodnotiacej tabuľky ukazovateľov,
ktorú má investičný výbor používať na zaručenie nezávislého a transparentného
posúdenia potenciálneho a skutočného použitia záruky EÚ. Takéto delegované akty sa
pripravia v úzkej spolupráci s EIB [článok 7 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2015/1017
zmeneného nariadením (EÚ) 2017/2396].

Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu
a Rade [článok 23 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/1017].
Podľa článku 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2015/1017 delegovaný akt prijatý podľa článku 7
ods. 13 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli
námietku v lehote jedného mesiaca 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.
Podľa článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/1017 delegovaný akt prijatý podľa článku 7
ods. 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli
námietku v lehote troch týždňov 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 tri týždne.

3.

VYKONÁVANIE DELEGOVANEJ PRÁVOMOCI

3.1. Už prijatý delegovaný akt
Komisia v referenčnom období vykonala tieto delegované právomoci:
Na základe článku 7 ods. 14 nariadenia (EÚ) 2015/1017 sa prijalo jedno delegované
nariadenie Komisie, ktorým sa zostavila hodnotiaca tabuľka ukazovateľov, ktorú má
investičný výbor používať na zaručenie nezávislého a transparentného posúdenia
potenciálneho a skutočného použitia záruky EÚ.
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Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1558 z 22. júla 2015, ktorým sa dopĺňa
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 o zostavení hodnotiacej tabuľky
ukazovateľov na uplatnenie záruky EÚ, bolo prijaté 22. júla 2015.
3.2. Konzultácie pred prijatím
Komisia v rámci prípravy delegovaného aktu vykonala konzultácie s odborníkmi
vymenovanými členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom
osobitných pravidelných stretnutí odborníkov a písomných konzultácií. Dokumenty súvisiace
s týmito konzultáciami boli zaslané súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
V rámci prípravy delegovaného aktu sa uskutočnili rozsiahle konzultácie s Európskou
investičnou bankou. Pokiaľ ide o Radu, do prípravy delegovaných aktov sa zapojila pracovná
skupina finančných radcov. Pokiaľ ide o Európsky parlament, uskutočnilo sa stretnutie
s príslušnými členmi výboru zodpovedného za príslušnú oblasť a pridružených výborov.
Pripomienky predložené pri týchto konzultáciách boli zohľadnené pri príprave konečného
znenia delegovaných aktov.
3.3. Žiadne námietky voči delegovanému aktu
V súlade s článkom 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/1017 môže Európsky parlament alebo
Rada vzniesť voči delegovanému aktu prijatému podľa článku 7 ods. 14 námietku v lehote
troch týždňov odo dňa oznámenia, ktorú možno predĺžiť o ďalšie tri týždne na základe
iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady. Ak Európsky parlament alebo Rada vznesie
námietky voči delegovanému aktu v uvedenej lehote, akt nenadobudne účinnosť. Táto
skrátená lehota na podanie námietok bola výsledkom politickej dohody dosiahnutej počas
trialógov s cieľom čo najskôr realizovať investičný plán pre Európu a investície EFSI.
Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky proti delegovanému aktu uvedenému
v oddiele 3.1. Delegovaný akt bol preto zverejnený a nadobudol účinnosť po uplynutí lehoty
na vznesenie námietok.
4.

ZÁVER

Komisia sa domnieva, že vykonala delegované právomoci, ktoré jej boli udelené, v rámci
limitov a podľa podmienok stanovených v článku 7 ods. 14 a článku 23 nariadenia (EÚ)
2015/1017. Komisia považuje za potrebné predĺžiť tieto právomoci, pretože v budúcnosti
bude možno potrebné prijať ďalšie delegované akty, ktorými sa okrem iného môžu zmeniť
oddiely 6 až 8 investičných usmernení stanovených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2015/1017.
Touto správou Komisie spĺňa požiadavku na vypracovanie správy podľa článku 23 ods. 2
nariadenia (EÚ) 2015/1017. Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby túto správu
vzali na vedomie.
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