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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh nařízení o zřízení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) představuje 

ústřední prvek tzv. investičního plánu pro Evropu, což je plán Komise, který byl zahájen 

v listopadu 2014. Tento návrh, jehož cílem je oživit evropské hospodářství přilákáním dalších 

veřejných investic a maximálním využitím veřejných zdrojů, představuje první krok při 

provádění investičního plánu tím, že vytvoří jeho nezbytný právní rámec ve struktuře 

právního řádu EU.  

 

Zatímco návrh Komise obsahuje koncept nezbytných základních ustanovení pro zřízení EFSI, 

navrhovatelka odhalila některé nedostatky, pokud jde o transparentnost, propojení s celkovou 

institucionální strukturou a právní rámec Unie. Navrhovatelka by zejména uvítala, aby byla 

řídící struktura Evropského fondu pro strategické investice posílena, a to zvýšením 

transparentnosti a demokratické odpovědnosti, posílením role Evropského parlamentu 

a dalším upřesněním rozdělení povinností jednotlivých řídících orgánů tohoto fondu. Vztahy 

mezi jednotlivými úrovněmi řízení se musí dále zefektivnit, aby bylo možné jednoznačně 

stanovit konkrétní odpovědnost za rozhodnutí v různých fázích hodnocení projektu. 

V každém případě je nutné zabezpečit plnou nezávislost a transparentnost při výběru projektů 

a demokratickou odpovědnost, zejména s ohledem na to, že finanční prostředky budou zčásti 

pocházet z rozpočtu EU ve formě záruk.  

 

Pokud jde o podávání zpráv, je třeba posílit úlohu Parlamentu. Vzhledem k tomu, že je 

Parlament jediným orgánem, který evropští občané přímo volí, měl by být častěji informován 

o činnosti EFSI a jeho řídících orgánů. Mimoto by EIB rovněž měla podávat zprávy o tom, 

jaké služby poskytuje a jaké rozpočtové prostředky čerpá Evropské centrum pro investiční 

poradenství. 

 

 Pokud jde o transparentnost, měl by EFSI splňovat veškeré příslušné předpisy EU týkající se 

přístupu veřejnosti k dokumentům a informacím. Mimoto je třeba chránit nezávislost řídícího 

výboru a investičního výboru před politickým vměšováním a je třeba zajistit, aby jejich 

členové disponovali odpovídajícími odbornými znalostmi, díky nimž budou schopni hodnotit 

projekty z mnoha různých oblastí a zeměpisných regionů. Dále by veškerá příslušná 

dokumentace týkající se investičních možností a kritérií pro výběr projektů měla být 

zveřejněna a veřejně dostupná investorům a veškerým zúčastněným stranám. V této 

souvislosti by investiční výbor měl stanovit jednoznačná a transparentní kritéria pro výběr 

projektů, aby se vyloučila možnost politického vměšování a zajistily se bezpečné 

a spravedlivé podmínky pro účast soukromých investorů.  

 

Komise by měla zajistit spravedlivé a rovnoprávné zacházení se všemi účastníky zapojenými 

do spolufinancování projektů v rámci EFSI při formulaci základních zásad pro účely 

posouzení státní pomoci, které bude muset daný projekt splňovat, aby byl způsobilý pro 

pomoc v rámci EFSI. V tomto smyslu by měla být také tato kritéria veřejně přístupná všem 

investorům.  

 

Pokud jde o výběr právního nástroje, je navrhovatelka přesvědčena, že bylo lepší, kdyby 

některé otázky, v jejichž případě Komise zahrnutí do dohody o EFSI, byly součástí 

samotného nařízení, neboť se týkají základních ustanovení souvisejících s řízením fondu 
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a jeho pozicí v rámci institucionální struktury Unie. V tomto ohledu by se Evropské centrum 

pro investiční poradenství mělo řídit přísnějšími pravidly odpovědnosti, neboť bude částečně 

financováno z rozpočtu EU.  

 

Vzhledem k tomu, že finanční příspěvky členských států do EFSI nebudou zohledňovány při 

stanovení fiskální úpravy v rámci preventivních nebo nápravných opatření Paktu o stabilitě 

a růstu, trvá navrhovatelka na tom, aby Eurostat přijal v nejbližší době příslušná pravidla pro 

podávání statistických zpráv o takovýchto příspěvcích s cílem vytvořit právní jistotu a zajistit 

předvídatelnost.  

Celkově vzato, zatímco by bylo možné EFSI vnímat jako katalyzátor pro zajištění větších 

investic v Evropě, mohl by tento fond také vytvořit podmínky pro lepší koordinaci 

hospodářských politik a dokonce by mohl být krokem na cestě k hlubší Hospodářské 

a měnové unii. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor a Rozpočtový výbor jako 

věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na články 172 

a 173, na čl. 175 odst. 3 a na čl. 182 odst. 1 

této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na články 172 

a 173, na čl. 175 odst. 3, čl. 182 odst. 1 a 

na článek 194 této smlouvy, 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 

jenž má řešit nejistotu spojenou s 

veřejnými a soukromými investicemi. Tato 

strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 

prostředků pro investice, zajištění toho, aby 

se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 

jenž má řešit nejistotu spojenou s 

veřejnými a soukromými investicemi do té 

doby, než bude možné schválit systém 

vlastních zdrojů rozpočtu Unie. Tato 

strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
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zlepšení investičního prostředí v Unii. prostředků pro investice, zajištění toho, aby 

se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 

zlepšení investičního prostředí s cílem 

dosáhnout hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti v celé Unii. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, posílení jednotného 

trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 

Tato doprovodná opatření by měla působit 

nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 

Evropě obecně. 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, posílení jednotného 

trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 

Tato činnost pozitivně doplňující 

vnitrostátní úsilí by měla působit nejen ve 

prospěch EFSI, ale investic v celé Evropě 

obecně. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Zatímco základním účelem EFSI je 

plnit úlohu katalyzátoru pro investice v 

Evropě, tato iniciativa by mohla rovněž 

plnit významnou úlohu při dosahování 

lepší koordinace hospodářských politik 

členských států a pokroku v oblasti 

prohlubování Hospodářské a měnové 

unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) EFSI by měl podporovat strategické 

investice s vysokou přidanou ekonomickou 

hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 

cílů politiky Unie. 

(11) EFSI by měl podporovat strategické 

investice s vysokou přidanou ekonomickou 

hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 

cílů politiky a hodnot Unie. 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Všechna klíčová ustanovení týkající 

se zřízení, správy a odpovědnosti EFSI a 

EIAH jsou součástí tohoto nařízení a 

pouze opatření potřebná pro provádění 

tohoto nařízení by měla být součástí 

dohody o EFSI uzavřené mezi Komisí a 

EIB, aniž by tím byly dotčeny příslušné 

pravomoci orgánů Unie.  

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

které mohou zahrnovat odpovídající míru 

rizika, avšak budou stále splňovat 

konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

které mohou zahrnovat odpovídající míru 

rizika, avšak budou stále splňovat 

konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. V případě, že vnitrostátní kontrolní 

orgán nebo nezávislá rada či jakýkoli 

protikorupční orgán členského státu 

vyjádří výhrady vůči určitému projektu, 

typu investice nebo subjektu 

odpovídajícímu za investování veřejných 

prostředků a tyto výhrady byly sděleny 

EFSI, měl by EFSI tato stanoviska vzít 
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v úvahu. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Při výkonu úkolů, které jsou jim 

svěřeny tímto nařízením, by řídící orgány 

EFSI (konkrétně řídící výbor a investiční 

výbor) měly jednat nezávisle a v zájmu 

EFSI a neměly by vyhledávat ani přijímat 

pokyny od žádného veřejného ani 

soukromého subjektu. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) O využití podpory EFSI pro 

infrastrukturní projekty a velké projekty 

pro podniky se střední tržní kapitalizací by 

měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 

výbor by měl být složen z nezávislých 

odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 

oblasti investičních projektů. Investiční 

výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 

EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 

plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 

využití zkušeností EIF by měl EFSI 

podporovat financování pro EIF, aby EIF 

umožnil realizaci individuálních projektů 

týkajících se malých a středních podniků a 

malých podniků se střední tržní 

kapitalizací. 

(17) O využití podpory EFSI pro 

infrastrukturní projekty a velké projekty 

pro podniky se střední tržní kapitalizací by 

měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 

výbor by měl být složen z nezávislých a 

nestranných odborníků se znalostmi a 

zkušenostmi v oblasti investičních 

projektů. Tito odborníci z investičního 

výboru by měli být vybráni v rámci 

transparentního postupu, který zajistí, aby 

výbor disponoval co největším rozsahem 

odborných znalostí zahrnujících různé 

sektory a zeměpisné oblasti Unie. 

Investiční výbor by měl odpovídat řídícímu 

výboru EFSI, jenž by měl provádět dohled 

nad plněním cílů EFSI. V zájmu 

efektivního využití zkušeností EIF by měl 

EFSI podporovat financování pro EIF, aby 

EIF umožnil realizaci individuálních 

projektů týkajících se malých a středních 

podniků a malých podniků se střední tržní 
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kapitalizací. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Investiční výbor by měl vytvořit 

soubor transparentních, spravedlivých a 

objektivních kritérií pro hodnocení 

projektů, který by měl být zveřejněn a měl 

by sloužit investičnímu výboru při jeho 

jednáních. Výsledky takovýchto jednání v 

rámci investičního výboru by měly být 

zveřejňovány. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 

by měla být účast v EFSI otevřená třetím 

stranám, včetně členských států, 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných agentur vlastněných nebo 

kontrolovaných členskými státy, subjektů 

soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 

a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 

Třetí strany mohou přímo přispívat do 

EFSI a mohou být součástí jeho řídící 

struktury. 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 

by měla být účast v EFSI otevřená třetím 

stranám, včetně členských států, 

vnitrostátních a regionálních podpůrných 

bank nebo veřejných agentur vlastněných 

nebo kontrolovaných členskými státy a 

regionálními orgány, subjektů 

soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 

a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 

Třetí strany mohou přímo přispívat do 

EFSI.  

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

prostřednictvím evropských 

strukturálních a investičních fondů 

přispět na financování způsobilých 

projektů, jež jsou podporovány zárukou 

EU. Díky tomuto flexibilnímu přístupu by 

se měl maximalizovat potenciál pro 

přilákání investorů do oblastí investic, na 

něž se EFSI zaměřuje. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie musí být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze 

strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto 

účelem formuluje soubor hlavních zásad 

pro posuzování státní podpory, jež bude 

muset daný projekt dodržet, aby byl 

způsobilý pro podporu EFSI. Komise 

sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 

splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 

jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 

posuzována v rámci zjednodušeného a 

zrychleného posouzení státní podpory, při 

němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

Komise zabývat, bude proporcionalita 

veřejné podpory (neexistence nadměrné 

kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 

vydá k souboru hlavních zásad další 

pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 

využití veřejných prostředků. 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie musí být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze 

strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto 

účelem formuluje soubor hlavních zásad 

pro posuzování státní podpory, jež bude 

muset daný projekt dodržet, aby byl 

způsobilý pro podporu EFSI. Kritéria, 

která by měla být na základě těchto zásad 

stanovena, by měla zajistit spravedlivé a 

rovnoprávné zacházení se všemi aktéry 

zapojenými do spolufinancování projektu. 

Komise sdělila, že pokud daný projekt tato 

spravedlivá a objektivní kritéria splňuje a 

obdrží podporu z EFSI, bude jakákoli 

vnitrostátní doplňková podpora 

posuzována v rámci zjednodušeného a 

zrychleného posouzení státní podpory, při 

němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

Komise zabývat, bude proporcionalita 

veřejné podpory (neexistence nadměrné 

kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 

vydá k souboru hlavních zásad další 

pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
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využití veřejných prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Vzhledem k tomu, že národní 

příspěvky do EFSI nebudou Komisí 

zohledňovány při stanovení fiskální 

úpravy v rámci preventivních nebo 

nápravných opatření Paktu o stabilitě a 

růstu, měl by Eurostat co nejdříve 

přijmout pravidla pro statistické záznamy 

a rozčlenění příspěvků členských států do 

EFSI, aby se členským státům zajistila 

předvídatelnost a jistota, pokud jde o 

přípravu jejich programů stability a 

konvergenčních programů a programů 

vnitrostátních reforem. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 

strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 

posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 

a určit aspekty, které by mohly vést ke 

zlepšení budoucích činností. Taková 

hodnocení by měla přispívat k 

odpovědnosti a provedení analýzy 

udržitelnosti. 

(25) EIB a investiční výbor by měly 

činnosti podporované ze strany EFSI 

pravidelně hodnotit a podávat o nich 

zprávy Evropskému parlamentu a Radě s 

cílem posoudit jejich relevanci, výsledky a 

dopad a určit aspekty, které by mohly vést 

ke zlepšení budoucích činností. Taková 

hodnocení a zprávy by měly být 

zveřejňovány a měly by přispívat k 

odpovědnosti a provedení analýzy 

udržitelnosti. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno Evropské centrum pro 

investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 

přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 

stavět na odborných zkušenostech Komise, 

EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 

řídících orgánů evropských strukturálních a 

investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 

jednotné kontaktní místo pro dotazy 

týkající se technické pomoci pro investice 

v Unii. 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno veřejné Evropské centrum 

pro investiční poradenství (EIAH). EIAH 

by mělo poskytovat silnou podporu vývoji 

a přípravě projektů v celé Unii, přičemž 

bude stavět na odborných zkušenostech 

Komise, EIB, vnitrostátních podpůrných 

bank a řídících orgánů evropských 

strukturálních a investičních fondů. Mělo 

by tak vzniknout jednotné kontaktní místo 

pro dotazy týkající se technické pomoci 

pro investice v Unii. EIB by měla 

Evropskému parlamentu a Radě podávat 

každoročně zprávu o službách, které 

poskytuje EIAH, a o plnění rozpočtu 

EIAH. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Za účelem částečného financování 

příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 

sníženo finanční krytí Horizontu – 

rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2014–2020, stanoveného 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/2013. Uvedené programy slouží 

cílům, jež nejsou fondem EFSI 

duplikovány. Avšak očekává se, že díky 

snížení krytí obou programů s cílem 

financovat záruční fond bude v některých 

oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 

(29) Za účelem částečného financování 

příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 

sníženo finanční krytí Horizontu – 

rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2014–2020, stanoveného 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/2013. Uvedené programy slouží 

cílům, jež nejsou fondem EFSI 

duplikovány. Avšak očekává se, že díky 

snížení krytí obou programů s cílem 

financovat záruční fond bude v některých 

oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 
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objem financování, než je možné 

prostřednictvím stávajících programů. 

EFSI by měl být schopen s pomocí 

pákového efektu a záruky EU 

multiplikovat finanční účinek v uvedených 

oblastech výzkumu, vývoje a inovací a 

dopravní, telekomunikační a energetické 

infrastruktury, a dosáhnout tak lepšího 

výsledku, než kdyby byly zdroje 

vynaloženy prostřednictvím grantů v rámci 

plánovaných programů Horizont 2020 

a Nástroj pro propojení Evropy. Je proto 

vhodné část financování, jež je aktuálně 

určeno pro uvedené programy, přesměrovat 

ve prospěch EFSI. 

objem financování, než je možné 

prostřednictvím stávajících programů. 

EFSI by měl být schopen s pomocí 

pákového efektu a záruky EU 

multiplikovat finanční účinek v uvedených 

oblastech výzkumu, vývoje a inovací a 

dopravní, telekomunikační a energetické 

infrastruktury, a dosáhnout tak lepšího 

výsledku, než kdyby byly zdroje 

vynaloženy prostřednictvím grantů v rámci 

plánovaných programů Horizont 2020 

a Nástroj pro propojení Evropy. Je proto 

vhodné část financování, jež je aktuálně 

určeno pro uvedené programy, přesměrovat 

ve prospěch EFSI. Jakékoli další změny 

právního základu těchto programů 

nezbytné pro jejich účinné provádění v 

důsledku jejich omezených finančních 

zdrojů by měly být provedeny v co 

nejkratší době, aby se zabránilo 

zpožděním při jejich provádění.  

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) V rámci Unie existuje značný počet 

potenciálně životaschopných projektů, 

které nejsou financovány z důvodu 

nedostatku jistoty a transparentnosti 

ohledně těchto projektů. Často je to 

způsobeno tím, že soukromí investoři o 

takových projektech nevědí nebo nemají 

dostatečné informace pro posouzení 

investičních rizik. Komise a EIB by měly 

za podpory členských států podněcovat 

vytvoření transparentního seznamu 

současných i budoucích investičních 

projektů v Unii vhodných pro investice. 

Tento seznam projektů by měl zajistit 

pravidelné a strukturované zveřejňování 

informací o investičních projektech, aby 

investoři měli k dispozici spolehlivé 

informace, na nichž mohou zakládat svá 

(31) V rámci Unie existuje značný počet 

potenciálně životaschopných projektů, 

které nejsou financovány z důvodu 

nedostatku jistoty a transparentnosti 

ohledně těchto projektů. Často je to 

způsobeno tím, že soukromí investoři o 

takových projektech nevědí nebo nemají 

dostatečné informace pro posouzení 

investičních rizik. Komise a EIB by měly 

za podpory členských států podněcovat 

vytvoření transparentního seznamu 

současných i budoucích investičních 

projektů v Unii vhodných pro investice, 

který by sloužil výhradně pro informaci. 

Tento seznam projektů by měl zajistit 

pravidelné a strukturované zveřejňování 

informací o investičních projektech, aby 

investoři měli k dispozici spolehlivé 
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investiční rozhodnutí. informace, na nichž mohou zakládat svá 

investiční rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 

evropským občanům, měla by EIB 

Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI. 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 

evropským občanům, měla by EIB a řídící 

orgány EFSI Evropskému parlamentu 

a Radě pravidelně podávat zprávy 

o dosaženém pokroku a o výsledcích EFSI. 

EIB by v souladu pravidly Unie oblasti 

přístupu veřejnosti k dokumentům a 

informacím měla na svých internetových 

stránkách také zveřejnit informace 

týkající se všech finančních a investičních 

operací EIB a toho, jak přispívají 

k dosažení obecných cílů EFSI. 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise uzavře s Evropskou investiční 

bankou (EIB) dohodu o zřízení 

Evropského fondu pro strategické investice 

(dále jen „EFSI“). 

Komise uzavře v souladu s požadavky 

tohoto nařízení dohodu s Evropskou 

investiční bankou (EIB) o zřízení 

Evropského fondu pro strategické investice 

(dále jen „EFSI“). 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 

členské státy. Se souhlasem stávajících 

přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 

rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných subjektů vlastněných nebo 

ovládaných členskými státy, a subjekty 

soukromého sektoru. 

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 

členské státy za podmínek stanovených 

v uvedené dohodě. Se souhlasem 

stávajících přispěvatelů mohou k dohodě o 

EFSI rovněž přistoupit jiné třetí strany, 

včetně vnitrostátních podpůrných bank 

nebo veřejných subjektů vlastněných nebo 

ovládaných členskými státy, a subjekty 

soukromého sektoru. Členské státy a jiné 

třetí strany nesmí být součástí řídící 

struktury EFSI. 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise je v souladu s článkem 17 

zmocněna uzavřít jménem Unie dohodu 

o EFSI prostřednictvím aktu v přenesené 

pravomoci za předpokladu, že tato dohoda 

bude splňovat požadavky tohoto nařízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Komise je v souladu s článkem 17 

zmocněna přijmout pozdější změny 

dohody o EFSI prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci za předpokladu, že 

tyto změny budou splňovat požadavky 

tohoto nařízení. 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ujednání o řízení týkající se EFSI 

v souladu s článkem 3, aniž je dotčen 

statut Evropské investiční banky; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 

poradenských službách EIB a Komise a 

poskytovat poradenskou podporu při 

identifikaci, přípravě a vývoji investičního 

projektu a fungovat jako jednotné centrum 

pro technické poradenství pro projektové 

financování v Unii. To zahrnuje podporu 

při využívání technické pomoci pro 

strukturování projektu, využívání 

inovativních finančních nástrojů, využívání 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a popřípadě poradenství o 

příslušných otázkách právních předpisů 

EU.  

Toto nařízení stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 

poradenských službách EIB a Komise a 

poskytovat poradenskou podporu při 

identifikaci, přípravě a vývoji investičního 

projektu a fungovat jako jednotné centrum 

pro technické poradenství pro projektové 

financování v Unii. To zahrnuje podporu 

při využívání technické pomoci pro 

strukturování projektu, využívání 

inovativních finančních nástrojů, využívání 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a popřípadě poradenství o 

příslušných otázkách právních předpisů 

EU. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 EIB každý rok Evropskému parlamentu a 

Radě podává zprávu o službách, které 

poskytuje EIAH, a o plnění rozpočtu 
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EIAH. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Při výkonu úkolů, které jsou jim 

svěřeny tímto nařízením, jednají řídící 

orgány EFSI uvedené v tomto článku 

nezávisle a v zájmu EFSI a nevyhledávají 

ani nepřijímají pokyny od žádného 

veřejného ani soukromého subjektu. 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI řídí 

řídící výbor určující strategickou orientaci, 

strategické přidělování aktiv a provozní 

politiky a postupy, včetně investiční 

politiky projektů, které může EFSI 

podpořit, a rizikový profil EFSI, v souladu 

s cíli podle čl. 5 odst. 2. Řídící výbor si za 

předsedu zvolí jednoho ze svých členů.  

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI řídí 

řídící výbor určující strategickou orientaci, 

strategické přidělování aktiv a provozní 

politiky a postupy, včetně investiční 

politiky projektů, které může EFSI 

podpořit, a rizikový profil EFSI, v souladu 

s cíli podle čl. 5 odst. 2. Řídící výbor si volí 

z řad svých členů předsedu na jedenkrát 

obnovitelné funkční období tří let. 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Řídící výbor rozhoduje konsensem. Řídící výbor rozhoduje na základě 

konsenzu a svá rozhodnutí zveřejňuje 

a zpřístupňuje.  
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud vnitrostátní kontrolní orgán nebo 

nezávislá rada či jakýkoli protikorupční 

orgán členského státu vyjádří výhrady 

vůči určitému projektu, typu investice 

nebo subjektu odpovídajícímu za 

investování veřejných prostředků a tyto 

výhrady jsou sděleny EFSI, vezme řídící 

výbor tato stanoviska v úvahu;  

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výkonný ředitel předkládá řídícímu výboru 

každé čtvrtletí zprávu o činnosti EFSI.  

Výkonný ředitel předkládá zprávu 

o činnosti fondu EFSI každé čtvrtletí 

řídícímu výboru a alespoň jednou ročně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

Čtvrtletní zpráva se zveřejňuje. 

 Zápis ze schůze řídícího výboru bude 

Evropskému parlamentu k dispozici, 

včetně zápisů o výsledcích hlasování pro 

jednotlivé projekty v případě, že řídící 

výbor nerozhodl jednomyslně. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výkonného ředitele a zástupce výkonného 

ředitele jmenuje řídící výbor na základě 

společného návrhu Komise a EIB na 

Výkonný ředitel a zástupce výkonného 

ředitele jsou jmenováni na základě 

otevřeného a transparentního výběrového 
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obnovitelné funkční období tří let. řízení. Poté, co vyslechne řídící výbor a 

obdrží souhlas EIB, předloží Komise na 

základě tohoto postupu a v souladu s 

postupy EIB Evropskému parlamentu užší 

seznam kandidátů na výkonného ředitele 

a zástupce výkonného ředitele.  

 Po získání souhlasu EIB Komise předloží 

Evropskému parlamentu ke schválení 

návrh na jmenování výkonného ředitele a 

zástupce výkonného ředitele. Po schválení 

tohoto návrhu jmenuje řídící výbor 

výkonného ředitele a zástupce výkonného 

ředitele na jedenkrát obnovitelné funkční 

období tří let. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Investiční výbor zohledňuje cíl Unie, jímž 

je hospodářská, sociální a územní 

soudržnost, a zamezuje prohlubování 

nerovností v regionech Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Investiční výbor tvoří osm nezávislých 

odborníků a výkonný ředitel vybraný 

v otevřeném a transparentním výběrovém 

řízení. Nezávislí odborníci musí zastávat 

multidisciplinární přístup a musí mít 

vysokou úroveň relevantních tržních 

zkušeností v oblasti projektového 

financování i technologií a důkladné 

znalosti jednotlivých odvětví a 

zeměpisných trhů v Unii; řídící výbor je 
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jmenuje na obnovitelné funkční období tří 

let. Při výkonu svých povinností jsou 

členové investičního výboru nezávislí, 

nestranní a nevyhledávají ani nepřijímají 

pokyny ze strany Unie, jejích členských 

států, vlád, EIB ani žádných jiných 

veřejných či soukromých subjektů.  

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Investiční výbor vypracuje soubor 

transparentních, spravedlivých a 

objektivních kritérií pro hodnocení 

projektů, který se zveřejní a bude sloužit 

investičnímu výboru při jeho jednáních. 

Výsledky takovýchto jednání investičního 

výboru jsou zveřejňovány. 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou a svá rozhodnutí 

zveřejňuje a zpřístupňuje. 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výkonný ředitel podává řídícímu výboru 

pravidelně o práci investičního výboru 

zprávy. 
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Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dále se záruka EU prostřednictvím EIB 

poskytuje na podporu účelových 

investičních platforem a vnitrostátních 

podpůrných bank, které investují do 

operací splňujících požadavky tohoto 

nařízení. Řídící výbor v takovém případě 

stanoví politiky týkající se způsobilých 

investičních platforem. 

Dále se záruka EU prostřednictvím EIB 

poskytuje na podporu účelových 

investičních platforem a vnitrostátních a 

regionálních podpůrných bank, které 

investují do operací splňujících požadavky 

tohoto nařízení. Řídící výbor v takovém 

případě stanoví politiky týkající se 

způsobilých investičních platforem, do 

nichž budou zapojeni příslušné orgány 

veřejné správy, relevantní sociální a 

hospodářští partneři a zástupci občanské 

společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise a EIB za podpory členských 

států podněcují vytvoření transparentního 

seznamu možných současných i budoucích 

investičních projektů v Unii. Tímto 

seznamem nejsou dotčeny konečné 

projekty vybrané pro podporu podle čl. 3 

odst. 5. 

1. Komise a EIB za podpory členských 

států a místních orgánů podněcují 

vytvoření transparentního seznamu 

možných současných i budoucích 

investičních projektů v Unii, který bude 

pro investory a ostatní zúčastněné strany 

veřejně dostupný. Tento seznam projektů 

je vypracován výhradně pro informaci a 
nejsou jím dotčeny konečné projekty 

vybrané pro podporu podle čl. 3 odst. 5. 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy vypracují, aktualizují a 

pravidelně a strukturovaně rozšiřují 

informace o současných a budoucích 

investičních projektech na svém území. 

3. Členské státy po konzultaci s místními 

orgány vypracují, aktualizují a pravidelně 

a strukturovaně rozšiřují informace 

o současných a budoucích investičních 

projektech na svém území. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Komisi jednou za půl roku zprávu 

o finančních a investičních operacích EIB 

podle tohoto nařízení. Tato zpráva zahrnuje 

posouzení dodržování požadavků ohledně 

využití záruky EU a klíčové ukazatele 

výkonnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. g). 

Zpráva také obsahuje statistické, finanční 

a účetní údaje o každé jednotlivé operaci 

financování a investic EIB, a rovněž 

souhrnné údaje.  

1. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu, Radě a 

Komisi jednou za půl roku zprávu o 

finančních a investičních operacích EIB 

podle tohoto nařízení. Tato zpráva zahrnuje 

posouzení dodržování požadavků ohledně 

využití záruky EU a klíčové ukazatele 

výkonnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. g). 

Zpráva také obsahuje statistické, finanční 

a účetní údaje o každé jednotlivé operaci 

financování a investic EIB, a rovněž 

souhrnné údaje. 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu a Radě 

jednou ročně zprávu o finančních a 

investičních operacích EIB. Tato zpráva se 

zveřejní a obsahuje: 

2. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu a Radě 

jednou za půl roku ústně a jednou ročně 

písemně zprávu o finančních a investičních 

operacích EIB. Obě zprávy se zveřejní 

a obsahují: 
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Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely účetnictví Komise a podávání 

zpráv o rizicích, na která se vztahuje 

záruka EU, a pro účely řízení záručního 

fondu, EIB popřípadě ve spolupráci s EIF 

Komisi každý rok poskytne: 

3. Pro účely účetnictví Komise a podávání 

zpráv o rizicích, na která se vztahuje 

záruka EU, a pro účely řízení záručního 

fondu, EIB popřípadě ve spolupráci s EIF 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

každý rok poskytne: 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Na žádost Evropského parlamentu se 

výkonný ředitel zúčastní slyšení 

Evropského parlamentu na téma výsledků 

EFSI.  

1. Na žádost Evropského parlamentu se 

předseda řídícího výboru a výkonný 

ředitel zúčastní slyšení Evropského 

parlamentu na téma výsledků EFSI, a to 

vždy, kdy to bude Parlament považovat za 

nezbytné.  

 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výkonný ředitel odpoví ústně nebo 

písemně na otázky, které EFSI Evropský 

parlament položí, v každém případě však 

do pěti týdnů od obdržení dané otázky. 

2. Předseda řídícího výboru a výkonný 

ředitel odpoví ústně nebo písemně 

na otázky, které EFSI Evropský parlament 

položí, v každém případě však do pěti 

týdnů od obdržení dané otázky. 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Všechny projekty financované v rámci 

EFSI se budou řídit politikami a postupy v 

rámci mechanismů pro vyřizování 

stížností EIB a memorandem o 

porozumění s evropským veřejným 

ochráncem práv. 

 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Úřad OLAF může poskytnout na 

žádost kompetentních výborů Evropského 

parlamentu informace týkající se 

uplatňování tohoto nařízení, aniž by 

zveřejnil informace o probíhajícím 

vyšetřování. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na žádost Evropského parlamentu mu 

Komise podá zprávu o uplatňování tohoto 

nařízení. 

3. Na žádost Evropského parlamentu mu 

Komise nebo EIB podá zprávu o 

uplatňování tohoto nařízení, využití záruky 

EU a fungování záručního fondu. 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Na žádost Evropského parlamentu mu 

EIB podává zprávu o službách, které 

poskytuje EIAH, a o plnění rozpočtu 

EIAH. 

 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. Evropský parlament a EIB se 

dohodnou na podrobných podmínkách 

pro výměnu informací mezi Evropským 

parlamentem a EIB, co se týče finančních 

a investičních operací EIB podle tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. EIB a EIF pravidelně poskytují 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

všechny své nezávislé hodnotící zprávy, 

které posuzují praktické výsledky 

konkrétních činností EIB a EIF podle 

tohoto nařízení.  

4. EIB a EIF pravidelně a kdykoli na 

požádání poskytují Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi všechny své 

nezávislé hodnotící zprávy, které posuzují 

praktické výsledky konkrétních činností 

EIB a EIF podle tohoto nařízení. 
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Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise nejpozději do [PO insert date 

three years after the entry into force of this 

Regulation] předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

tohoto nařízení, doplněnou případně o 

příslušný návrh. 

5. Komise nejpozději do [PO insert date 

three years after the entry into force of this 

Regulation] předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

tohoto nařízení, doplněnou případně o 

příslušný návrh na přezkum tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EIB v souladu se svou politikou 

transparentnosti ohledně přístupu 

k dokumentům a informacím na svých 

internetových stránkách zveřejní informace 

týkající se všech finančních a investičních 

operací EIB a toho, jak přispívají 

k dosažení obecných cílů uvedených v čl. 5 

odst. 2.  

EIB v souladu s pravidly Unie v oblasti 

přístupu veřejnosti k dokumentům 

a informacím na svých internetových 

stránkách zveřejní informace týkající se 

všech finančních a investičních operací 

EIB a toho, jak přispívají k dosažení 

obecných cílů uvedených v čl. 5 odst. 2.  

 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 3 je 

Komisi svěřena na dobu jednoho roku ode 

dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 4 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou. 
 

 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 

6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 

určené. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 

nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedené v čl. 1 odst. 

3, čl. 1 odst. 4 a čl. 8 odst. 6 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 1 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament ani 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě jednoho 

měsíce ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 
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parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o jeden měsíc. 

 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 8 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují 

Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 

podnětu Evropského parlamentu nebo 

Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 

čl. 1 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 6 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 

jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 

Evropský parlament i Rada před uplynutím 

této lhůty informují Komisi o tom, 

že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce. 
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