EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 29. 5. 2020
COM(2020) 403 final
ANNEX 5

PRÍLOHA
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PRÍLOHA V
Zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie, doplnkovosť a vylúčené činnosti
A. Zlyhania trhu, suboptimálne investičné situácie a doplnkovosť
V súlade s článkom 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách rieši záruka EÚ zlyhania
trhu alebo suboptimálne investičné situácie [článok 209 ods. 2 písm. a)] a zabezpečuje
doplnkovosť tým, že zabraňuje nahrádzaniu potenciálnej podpory a investícií z iných
verejných alebo súkromných zdrojov [článok 209 ods. 2 písm. b)].
Aby boli operácie financovania a investičné operácie využívajúce záruku EÚ v súlade
s článkom 209 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musia spĺňať
tieto požiadavky stanovené v bodoch 1 a 2:
1. Zlyhania trhu a suboptimálne investičné situácie
Aby riešili zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie, ako sa uvádza v článku
209 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musia investície, na ktoré sa
zameriavajú operácie financovania a investičné operácie, zahŕňať jeden z týchto prvkov:
a) mať charakter verejného statku, z ktorého prevádzkovateľ alebo spoločnosť
nemôže získať dostatočný finančný prospech (ako napríklad vzdelávanie
a zručnosti, zdravotná starostlivosť a prístupnosť, bezpečnosť a obrana
a infraštruktúra dostupná bez nákladov alebo za zanedbateľné náklady);
b) externality, ktoré prevádzkovateľ alebo spoločnosť vo všeobecnosti
neinternalizujú, ako sú investície do výskumu a vývoja, energetická efektívnosť,
ochrana klímy alebo životného prostredia;
c) informačné asymetrie, najmä v prípade MSP a malých podnikov so strednou
kapitalizáciou, zahŕňajúce vyššie úrovne rizika týkajúce sa podnikov
v počiatočnej fáze, podnikov s prevažne nehmotným majetkom alebo
nedostatočným kolaterálom alebo podnikov, ktoré sa zameriavajú na činnosti
spojené s vyšším rizikom;
d) cezhraničné infraštruktúrne projekty a súvisiace služby alebo fondy, ktoré
investujú na cezhraničnom základe s cieľom znížiť fragmentáciu vnútorného trhu
a posilniť koordináciu na vnútornom trhu;
e) expozícia voči vyšším úrovniam rizika v určitých sektoroch, krajinách alebo
regiónoch nad rámec úrovní, ktoré sú súkromné finančné subjekty schopné alebo
ochotné akceptovať, vrátane prípadov, ak by sa investícia neuskutočnila alebo by
sa neuskutočnila v rovnakom rozsahu z dôvodu jej novosti alebo rizík spojených
s inováciou alebo neoverenou technológiou;
f)

v prípade podpory operácií financovania a investičných operácií v rámci segmentu
strategických európskych investícií by sa investícia neuskutočnila alebo by sa
neuskutočnila v rovnakom rozsahu prostredníctvom trhového financovania
subjektmi usadenými alebo pôsobiacimi v Únii z dôvodu ťažkostí pri
internalizovaní prínosov pre európsky strategický záujem;

g) nové alebo komplexné zlyhania trhu alebo suboptimálne investičné situácie
v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a) bodom iii) tohto nariadenia.
2. Doplnkovosť
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Operácie financovania a investičné operácie musia spĺňať oba aspekty doplnkovosti, ako
sa uvádza v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. To
znamená, že bez podpory z Fondu InvestEU by sa tieto operácie prostredníctvom iných
verejných alebo súkromných zdrojov neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili v rovnakom
rozsahu. Na účely tohto nariadenia sa tieto operácie považujú za operácie financovania
a investičné operácie, ktoré musia spĺňať tieto dve kritériá:
1.

Aby sa Fond InvestEU považoval za doplnkový k súkromným zdrojom uvedeným
v článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, musí
podporovať operácie financovania a investičné operácie implementujúcich
partnerov tým, že sa zameria na investície, ktoré vzhľadom na svoju povahu
(charakter verejného statku, externality, informačné asymetrie, aspekty sociálnoekonomickej súdržnosti alebo iné) nie sú schopné generovať dostatočné finančné
výnosy na úrovni trhu alebo sa považujú za príliš rizikové (v porovnaní
s úrovňami rizika, ktoré sú relevantné súkromné subjekty ochotné akceptovať).
Vzhľadom na uvedenú povahu nemôžu takéto operácie financovania a investičné
operácie mať prístup k trhovému financovaniu za primeraných podmienok, pokiaľ
ide o cenu, požiadavky na kolaterál, druh financovania, splatnosť poskytnutého
financovania alebo iné podmienky, a bez verejnej podpory by sa v Únii
neuskutočnili alebo by sa neuskutočnili v rovnakom rozsahu.

2. Aby sa Fond InvestEU považoval za doplnkový k existujúcej podpore z iných
verejných zdrojov podľa článku 209 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových
pravidlách, musí podporovať iba operácie financovania a investičné operácie, pre
ktoré platia tieto podmienky:
a)

bez podpory z Fondu InvestEU by implementujúci partner tieto operácie
financovania alebo investičné operácie neuskutočnil alebo by ich
neuskutočnil v rovnakom rozsahu a

b) operácie financovania alebo investičné operácie by sa v Únii neuskutočnili
alebo by sa v rámci iných existujúcich verejných nástrojov, ako sú napríklad
finančné nástroje zdieľaného riadenia pôsobiace na regionálnej alebo
vnútroštátnej úrovni, neuskutočnili v rovnakom rozsahu, hoci doplnkové
využitie Fondu InvestEU a iných verejných zdrojov je možné, najmä ak je
možné dosiahnuť pridanú hodnotu EÚ a ak je možné optimalizovať
využívanie verejných zdrojov na účely efektívneho dosahovania cieľov
politiky.
3.

Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu strategických
európskych investícií sa takisto môžu považovať za doplnkové vždy, keď by iné
súkromné a verejné subjekty usadené a pôsobiace v Únii tieto operácie bez
podpory z Fondu InvestEU neuskutočnili alebo by ich neuskutočnili v rovnakom
rozsahu.

S cieľom preukázať, že operácie financovania a investičné operácie, ktoré využívajú
záruku EÚ, sú doplnkové k existujúcej trhovej a inej verejnej podpore, implementujúci
partneri poskytnú informácie, ktoré preukazujú aspoň jednu z týchto charakteristík:
a) podpora poskytovaná prostredníctvom podriadených pozícií vo vzťahu k iným
verejným alebo súkromným veriteľom alebo v rámci štruktúry financovania;
b) podpora poskytovaná prostredníctvom vlastného kapitálu a kvázi vlastného
kapitálu alebo prostredníctvom dlhu s dlhou splatnosťou, cien, požiadaviek na
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kolaterál alebo iných podmienok, ktoré nie sú dostatočne dostupné na trhu alebo
z iných verejných zdrojov;
c) podpora operácií, ktoré majú vyšší rizikový profil, ako je všeobecne prijímané
riziko v rámci vlastných štandardných činností implementujúceho partnera, alebo
podpora implementujúcich partnerov v prípade, že prekročia vlastné kapacity na
podporu takýchto operácií;
d) účasť na mechanizmoch zdieľania rizika zameraných na oblasti politiky, v ktorých
sa implementujúci partner vystavuje vyššiemu riziku v porovnaní s úrovňami
všeobecne akceptovanými implementujúcim partnerom alebo úrovňami, ktoré sú
súkromné finančné subjekty schopné alebo ochotné akceptovať;
e) podpora, ktorá vyvoláva/priťahuje dodatočné súkromné alebo verejné
financovanie a ktorá dopĺňa iné súkromné a komerčné zdroje, najmä z kategórií
investorov alebo inštitucionálnych investorov, ktorí tradične nie sú ochotní
podstupovať riziko, v dôsledku signalizačného účinku podpory poskytovanej
z Fondu InvestEU;
f)

podpora poskytovaná prostredníctvom finančných produktov, ktoré nie sú
k dispozícii alebo sa v dostatočnej miere neponúkajú v cieľových krajinách alebo
regiónoch
v dôsledku
chýbajúcich,
nedostatočne rozvinutých
alebo
nedobudovaných trhov.

V prípade sprostredkovaných operácií financovania a investičných operácií, najmä na
podporu MSP, sa doplnkovosť overuje na úrovni sprostredkovateľa, a nie na úrovni
konečného prijímateľa. Existencia doplnkovosti sa konštatuje v prípade, keď Fond
InvestEU podporí finančného sprostredkovateľa pri vytváraní nového portfólia s vyššou
úrovňou rizika alebo pri zvyšovaní objemu činností, ktoré už sú vysoko rizikové
v porovnaní s úrovňami rizika, ktoré sú súkromné a verejné finančné subjekty
v súčasnosti schopné alebo ochotné akceptovať v cieľových krajinách alebo regiónoch.
Záruka EÚ sa neposkytne na podporu operácií refinancovania (napr. nahradenie
existujúcich zmlúv o úvere alebo iných foriem finančnej podpory na projekty, ktoré sa už
čiastočne alebo úplne zrealizovali), s výnimkou osobitných výnimočných a riadne
odôvodnených prípadov, v ktorých sa preukáže, že operácia podporená zárukou EÚ
umožní novú investíciu v oblasti oprávnenej na operácie financovania a investičné
operácie podľa prílohy II v sume, ktorá doplní obvyklý objem činnosti implementujúceho
partnera alebo finančného sprostredkovateľa, a to aspoň v objeme operácie, ktorá spĺňa
kritériá oprávnenosti stanovené v tomto nariadení. Takéto operácie refinancovania musia
spĺňať požiadavky vymedzené v oddiele A tejto prílohy, pokiaľ ide o zlyhanie trhu,
suboptimálne investičné situácie a doplnkovosť.
B. Vylúčené činnosti
Z Fondu InvestEU sa nepodporujú:
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1.

činnosti, ktoré obmedzujú osobné práva a slobody ľudí alebo porušujú ľudské práva;

2.

použitie, vývoj alebo výroba produktov a technológií, ktoré sú zakázané uplatniteľným
medzinárodným právom, v oblasti obranných činností;

3.

produkty a činnosti súvisiace s tabakom (výroba, distribúcia, spracovanie a obchod);
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4.

činnosti vylúčené z financovania podľa článku [X] nariadenia [o programe Horizont
Európa]1: výskum v oblasti klonovania ľudí na reprodukčné účely, činnosti zamerané
na modifikáciu genetického dedičstva ľudí, v dôsledku ktorej by sa takéto zmeny
mohli stať dedičné, a činnosti zamerané na vytváranie ľudských embryí výlučne na
účely výskumu alebo na účely získavania kmeňových buniek, a to aj prostredníctvom
prenosu jadra somatických buniek,

5.

hazardné hry (výroba, výstavba, distribúcia, spracovanie, obchod alebo činnosti
týkajúce sa softvéru);

6.

obchodovanie na sexuálne účely a súvisiaca infraštruktúra, služby a médiá;

7.

činnosti zahŕňajúce živé zvieratá na pokusné a vedecké účely, pokiaľ nie je možné
zaručiť dodržiavanie Európskeho dohovoru o ochrane stavovcov využívaných na
pokusné a iné vedecké účely2;

8.

činnosti v oblasti výstavby nehnuteľností, ako napríklad činnosť, ktorej jediným
účelom je obnova a opätovný prenájom alebo predaj existujúcich budov, ako aj
výstavba nových projektov; oprávnené sú však činnosti v sektore nehnuteľností, ktoré
súvisia so špecifickými cieľmi Programu InvestEU uvedenými v článku 3 ods. 2 a
s oblasťami oprávnenými na operácie financovania a investičné operácie podľa prílohy
II, ako sú napríklad investície do projektov v oblasti energetickej efektívnosti alebo
sociálneho bývania;

9.

finančné činnosti, ako je nákup finančných nástrojov alebo obchodovanie s týmito
nástrojmi. Vylúčené sú najmä intervencie zamerané na odkúpenie na účely odpredaja
aktív (asset stripping) alebo náhradný kapitál na účely odpredaja aktív;

10.

činnosti zakázané podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov;

11.

vyraďovanie, prevádzka, adaptácia alebo výstavba jadrových elektrární;

12.

investície týkajúce sa ťažby, spracovania, distribúcie, skladovania alebo spaľovania
tuhých fosílnych palív a ropy, ako aj investície súvisiace s ťažbou plynu. Toto
vylúčenie sa nevzťahuje na:
a) projekty, v prípade ktorých neexistuje žiadna použiteľná alternatívna technológia;
b) projekty týkajúce sa prevencie a kontroly znečisťovania;
c) projekty vybavené zariadeniami na zachytávanie a ukladanie alebo zachytávanie
a využívanie uhlíka; priemyselné alebo výskumné projekty, ktoré vedú
k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov v porovnaní s platnými
referenčnými hodnotami systému EÚ na obchodovanie s emisiami;

13.

investície do zariadení na ukladanie odpadu na skládkach. Toto vylúčenie sa
nevzťahuje na investície do:
a) miestnych skládok, ktoré sú vedľajším prvkom priemyselného alebo ťažobného
investičného projektu a v súvislosti s ktorými sa preukázalo, že skládkovanie je
jedinou použiteľnou možnosťou na spracovanie priemyselného alebo ťažobného
odpadu produkovaného danou činnosťou;
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Článok 14 návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje
Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá
účasti a šírenia 2018/0224(COD).
Ú. v. ES L 222, 24.8.1999, s. 31.
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b) existujúcich skládok s cieľom zabezpečiť využívanie skládkového plynu a podporiť
ťažbu odpadu zo skládok a spracovanie ťažobného odpadu;
14.

investície do zariadení na mechanicko-biologickú úpravu. Toto vylúčenie sa
nevzťahuje na investície do modernizácie existujúcich zariadení na mechanickobiologickú úpravu na účely energetického zhodnocovania odpadu alebo činností
recyklácie separovaného odpadu, ako je kompostovanie a anaeróbny rozklad;

15.

investície do spaľovní na spracovanie odpadu. Toto vylúčenie sa nevzťahuje na
investície do:
a) zariadení určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného
odpadu;
b) existujúcich zariadení, ak je účelom investície zvýšenie energetickej efektívnosti,
zachytávanie výfukových plynov na účely skladovania alebo použitia alebo spätné
získavanie materiálov z popola zo spaľovania za predpokladu, že takéto investície
nemajú za následok zvýšenie kapacity zariadenia na spracovanie odpadu.

Implementujúci partneri zostávajú zodpovední za zabezpečenie súladu operácií
financovania a investičných operácií s kritériami vylúčenia vymedzenými v tejto prílohe
pri podpise, za monitorovanie tohto súladu počas implementácie projektu a za prijatie
prípadných vhodných nápravných opatrení.

SK

5

SK

