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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Stanovisko výboru CONT se zaměřuje na otázky řádného finančního řízení, a zejména na 

článek 14 návrhu nařízení: Kontrola Účetním dvorem. 

Účetní dvůr by měl být oprávněn provádět audity týkající se činností vykonávaných v souladu 

s tímto nařízením vzhledem k tomu, že veškeré tyto činnosti jsou činnosti týkající se správy 

výdajů a příjmů Unie ve smyslu článku 287 SFEU. Je třeba zvláště zdůraznit, že: 

1. EFSI je definován jako jasně identifikovatelný a transparentní záruční nástroj a tato 

záruka je podporována především z rozpočtu Unie. 

2. Členové investičního výboru jsou jmenováni na návrh Komise.  

3. Komise bude zastoupena v řídicím výboru EFSI. 

4. Komise je členem správní rady EIB a je konzultována, dříve než EIB schválí jakoukoli 

finanční a investiční operaci.  

5. Evropské centrum pro investiční poradenství bude částečně založeno na současných 

poradenských službách Komise.  

6. Zdroje záručního fondu spravuje Komise.  

7. Komise a EIB za podpory členských států podněcují vytvoření transparentního seznamu 

možných současných i budoucích investičních projektů v Unii. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 

jako věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Právní východisko 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na stanoviska Evropského 

hospodářského a sociálního výboru a 

Výboru regionů, 

s ohledem na stanoviska Evropského 

hospodářského a sociálního výboru, 

Výboru regionů a Evropského účetního 

dvora, 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Dne 12. března 2015 přijal Evropský 

účetní dvůr postupem podle čl. 287 odst. 4 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) své stanovisko č. 4/2015 k návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o Evropském fondu pro strategické 

investice a o změně nařízení (EU) 

č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013, v němž 

uvádí své připomínky k návrhu Komise 

a předkládá návrhy na zlepšení tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Výhodnost investice by rovněž měla 

být posuzována podle toho, do jaké míry 

může soukromé investory přivést k 

dlouhodobému financování ekonomiky, 

neboť v současné době je velká část 

evropských soukromých úspor (přibližně 

16 000 miliard EUR) investována 

především krátkodobě a často mimo Unii. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

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 strategie Evropa 2020. Z tohoto 

hlediska by podpora EFSI na sítě 

infrastruktury měla přispívat k plnění cílů 

nařízení (EU) č. 1315/2013 v oblasti 

dopravní infrastruktury, nařízení (EU) 
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č. 347/2013 v oblasti energetické sítě a 

nařízení (EU) č. 283/2014 v oblasti 

telekomunikační infrastruktury. Zvláštní 

pozornost by měla být věnována 

projektům umožňujícím synergie mezi 

odvětvím dopravy, telekomunikací a 

energetiky. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 

mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 

zajištěna adicionalita ve srovnání se 

současnými operacemi. EFSI by měl 

financovat projekty v celé Unii, včetně 

zemí nejvíce postižených finanční krizí. 

EFSI by měl být použit pouze v případě, 

kdy není dostupné financování z jiných 

zdrojů za přiměřených podmínek. 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 

mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 

zajištěna adicionalita ve srovnání se 

současnými operacemi. EFSI by měl 

financovat projekty v celé Unii, především 

v zemích nejvíce postižených finanční 

krizí. EFSI by měl být použit pouze v 

případě, kdy není dostupné financování z 

jiných zdrojů za přiměřených podmínek. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Cílovou částkou plateb do záručního 

fondu by mělo být 200 milionů EUR 

v roce 2016, 300 milionů EUR v roce 

2017, 1 miliarda EUR v roce 2018 

a 2 miliardy EUR v roce 2019, které 

budou Evropský parlament a Rada 

postupně schvalovat v rámci ročního 

rozpočtového procesu s přihlédnutím 

k účinnému využívání záruky EU 

a hodnocení adicionality operací 

prováděných v rámci EFSI v porovnání 
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s běžnými operacemi EIB. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) významný vliv na úspěch EFSI bude 

mít způsob jeho provádění a kontroly a 

oficiální závazek členských států, přičemž 

bude nutné zajistit zejména to, aby byly na 

základě objektivních kritérií a bez ohledu 

na státní příslušnost vybrány nejlepší 

projekty; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Finanční a investiční operace EIB s 

podporou EFSI by měly být řízeny v 

souladu s jejími vlastními pravidly a 

postupy, včetně vhodných kontrolních 

opatření a opatření přijatých za účelem 

předcházení daňovým únikům, a v souladu 

s příslušnými pravidly a postupy ve vztahu 

k Evropskému úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a Účetnímu dvoru, 

včetně třístranné dohody mezi Evropskou 

komisí, Evropským účetním dvorem 

a Evropskou investiční bankou. 

(24) Finanční a investiční operace EIB s 

podporou EFSI by měly být řízeny v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/20121a, včetně vhodných kontrolních 

opatření a opatření přijatých za účelem 

předcházení daňovým únikům, a v souladu 

s příslušnými pravidly a postupy ve vztahu 

k Evropskému úřadu pro boj proti 

podvodům (OLAF) a Účetnímu dvoru. 

Proto by se mělo co nejdříve ověřit, že 

nová politika transparentnosti, kterou 

nedávno přijala EIB, nebyla nijak 

oslabena. 

 ________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 

25. října 2012, kterým se stanoví finanční 

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, 

Euratom č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 
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26.10.2012, s. 1). 

Odůvodnění 

Nadbytečné. 

 

Pozměňovací návrh  9 

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 s cílem posoudit jejich přidanou 

hodnotu ve vztahu ke stávajícím 

činnostem financovaným Unií, relevanci, 

výsledky a dopad a určit aspekty, které by 

mohly vést ke zlepšení budoucích činností. 

Taková hodnocení by měla přispívat k 

veřejné odpovědnosti, řádnému 

finančnímu řízení, transparentnosti 
a provedení analýzy hospodářské, 

environmentální a sociální udržitelnosti. 

 

Pozměňovací návrh  10 

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 

(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 
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v Unii. v Unii. Centrum EIAH by mělo 

spolupracovat se stávajícími 

poradenskými subjekty, na nichž se 

podílejí EIB, Komise a členské státy, jako 

je například „Evropské odborné centrum 

pro partnerství veřejného a soukromého 

sektoru“ (EPEC) a „Platforma pro 

finanční nástroje a technické poradenství 

(FI-TAP) pro EFSI“. Centrum EIAH by 

mělo členským státům a regionům v celé 

Unii umožnit zdarma využívat odborných 

zkušeností, a tak zajistit spravedlivý 

přístup k financování z EFSI.  

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – body 29, 30 a 31. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (27a) S cílem zajistit, aby se na rozpočet 

Unie nevztahovaly podmíněné závazky 

přesahující prostředky na závazky, by 

měla ve vztahu k právním nárokům 

příjemců podpory z fondu EFSI platit 

všeobecná imunita a zproštění povinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Vzhledem k jejich povaze nejsou 

ani záruka EU pro EIB, ani záruční fond 

„finanční nástroje“ ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 966/20124. 

(30) Vzhledem k jejich asimilaci s 

finančními nástroji Unie by měly záruka 

EU pro EIB a záruční fond splňovat zásady 

řádného finančního řízení, 

transparentnosti, proporcionality, zákazu 

diskriminace, rovného zacházení a 

subsidiarity ve smyslu článku 140 nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/20124 a, kde je to 

vhodné, ve smyslu článku 139 nařízení 

(EU, Euratom) č. 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 996/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje 

nařízení Rady (ES, Euratom č. 1605/2002 

(Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 996/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje 

nařízení Rady (ES, Euratom č. 1605/2002 

(Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  13 

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 

investiční rozhodnutí. 

(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 registru 

současných i budoucích investičních 

projektů v Unii vhodných pro investice. 

Tento registr projektů by měl zajistit 

pravidelné a strukturované zveřejňování 

informací o investičních projektech, aby 

investoři měli k dispozici spolehlivé 

informace, na nichž mohou zakládat svá 

investiční rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 

také zahájily práce na sestavení a 

propagování seznamů projektů 

celostátního významu. Informace 

připravené Komisí a EIB by měly 

obsahovat odkazy na doprovodné 

vnitrostátní seznamy projektů. 

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 

také zahájily práce na sestavení a 

propagování registrů projektů celostátního 

významu. Informace připravené Komisí 

a EIB by měly obsahovat odkazy 

na doprovodné vnitrostátní registry 

projektů. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) EIB může projekty uvedené v 

seznamu projektů využívat k identifikaci 

a výběru projektů podporovaných ze strany 

EFSI, nicméně tento seznam projektů by 

měl mít širší působnost a měl by 

identifikovat projekty v celé Unii. Jeho 

působnost může zahrnovat projekty, které 

mohou být plně financovány soukromým 

sektorem, případně za pomoci dalších 

nástrojů poskytovaných na evropské nebo 

vnitrostátní úrovni. EFSI by měl být 

schopen podporovat financování a 

investice do projektů identifikovaných v 

seznamu projektů, avšak uvedení projektu 

na seznamu by nemělo automaticky 

znamenat přístup k podpoře ze strany EFSI 

a EFSI by měl mít možnost vybírat 

a podporovat projekty, které na seznamu 

uvedeny nejsou. 

(33) EIB může projekty uvedené v registru 

projektů využívat k identifikaci a výběru 

projektů podporovaných ze strany EFSI, 

nicméně tento registr projektů by měl mít 

širší působnost a měl by identifikovat 

projekty v celé Unii. Jeho působnost může 

zahrnovat projekty, které mohou být plně 

financovány soukromým sektorem, 

případně za pomoci dalších nástrojů 

poskytovaných na evropské nebo 

vnitrostátní úrovni. EFSI by měl být 

schopen podporovat financování a 

investice do projektů identifikovaných v 

registru projektů, avšak uvedení projektu 

na seznamu by nemělo automaticky 

znamenat přístup k podpoře ze strany EFSI 

a EFSI by měl mít možnost vybírat 

a podporovat projekty, které na seznamu 

uvedeny nejsou. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči (34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
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evropským občanům, měla by EIB 

Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI. 

občanům Unie, měli by EIB, předseda 

řídícího výboru a výkonný ředitel 

investičního výboru Evropskému 

parlamentu a Radě pravidelně podávat 

zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI, zejména pokud jde o 

adicionalitu operací prováděných v rámci 

EFSI v porovnání s běžnými operacemi 

EIB. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (35a) Vzhledem k tomu, že záruční fond 

bude tvořen značnými částkami 

přerozdělenými z rozpočtu Unie, bude mít 

Parlament právo předvolat komisaře 

odpovědného za rozpočet Unie, aby mohl 

provádět kontrolu využití rozpočtu Unie, 

zejména pokud jde o výkonnost a výsledky 

výdajů. 

Odůvodnění 

Komisař odpovědný za rozpočet a Účetní dvůr vyzvali ke změně způsobu, jakým orgány EU 

zacházejí s rozpočtem EU, a zejména k potřebě klást zvýšený důraz na odpovědnost 

a zaměření na výkonnost a výsledky výdajů. Je proto důležité, aby Parlament vykonával 

kontrolu nad těmito prvky a povolal komisaře k odpovědnosti. Aby byla zaručena nezávislost 

řízení EFSI, mělo by se právo kontroly týkat pouze komisaře. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii a 

zajistit lepší přístup k financování pro 

podniky s nejvýše 3000 zaměstnanci, s 

obzvláštním důrazem na malé a střední 

podniky, tím, že se EIB poskytne 

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii, 

včetně projektů mezi členskými státy a 

třetími zeměmi, a zajistit lepší přístup 

k financování pro podniky s nejvýše 3000 

zaměstnanci, s obzvláštním důrazem 
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schopnost nést riziko (dále jen „dohoda o 

EFSI“). 

na malé a střední podniky, tím, že se EIB 

poskytne schopnost nést riziko (dále jen 

„dohoda o EFSI“), a to v souladu se 

zásadami řádného finančního řízení, 

transparentnosti, proporcionality, zákazu 

diskriminace, rovného zacházení a 

subsidiarity. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1 a 

 Definice 

 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 a) „dohodou o EFSI“ právní nástroj, jímž 

Komise a EIB upřesní podmínky pro 

správu EFSI stanovené v tomto nařízení; 

 b) „vnitrostátními podpůrnými bankami 

nebo institucemi“ právnické osoby, které 

se profesionálně zabývají finanční 

činností a jimž členský stát, bez ohledu 

na to, zda na ústřední, regionální či místní 

úrovni, svěřil veřejný mandát k provádění 

veřejných rozvojových nebo podpůrných 

činností na nekomerčním základě; 

 c) „investičními platformami“ zvláštní 

účelové jednotky, spravované účty, 

smluvní režimy spolufinancování nebo 

sdílení rizik nebo režimy zavedené 

jakýmikoli jinými prostředky, jejichž 

prostřednictvím investoři poskytují 

finanční příspěvek s cílem financovat 

řadu investičních projektů a mezi něž 

mohou patřit vnitrostátní platformy, které 

sdružují několik investičních projektů na 

území určitého členského státu, platformy 

zahrnující několik zemí či regionální 

platformy, jež sdružují několik členských 

států se zájmem o velké projekty v určité 

zeměpisné oblasti, nebo tematické 

platformy, jež sdružují investiční projekty 
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v daném odvětví; 

 d) „malými a středními podniky“ (MSP) 

mikropodniky, malé a střední podniky, jak 

jsou vymezeny v doporučení Komise 

2003/361/ES1a; 

 e) „společnostmi se střední tržní 

kapitalizací“ právnické osoby mající až 

3000 zaměstnanců, které nejsou malé a 

střední podniky. 

 f) „příjemci EFSI“ všichni dlužníci 

finančních nástrojů se zárukou EU, které 

provádí EIB v rámci dohody o EFSI; 

 g) „rizikovou kapacitou“ to, že EFSI 

předjímá omezenou část možného 

úvěrového rizika spojeného s 

financováním konkrétního investičního 

projektu prostřednictvím finančního 

nástroje řízeného EIB, a to tak, že 

souhrnné úvěrové riziko v portfoliu se 

maximálně rovná podílu portfolia 

zajištěného zárukou EU. 

 ______________ 

 1aDoporučení Komise 2003/361/ES ze dne 

6. května 2003 o definici mikropodniků a 

malých a středních podniků. (Úř. věst. L 

124, 20.5.2003, s. 36). 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ustanovení o zřízení EFSI jako 

samostatného, jasně identifikovatelného 

a transparentního záručního nástroje a 

odděleného účtu spravovaného EIB; 

a) ustanovení o zřízení EFSI jako 

samostatného, jasně identifikovatelného 

a transparentního záručního nástroje a 

odděleného účtu spravovaného EIB, pro 

něž Parlament a Rada každý rok vydává 

EIB a Komisi rozhodnutí o udělení 

absolutoria podle článku 319 Smlouvy 

o fungování EU a článků 164, 165 a 166 

nařízení (EU, Euratom) č. 996/2012; 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) ustanovení, že Komise převezme plnou 

odpovědnost za skutečné využití 

prostředků Unie spravovaných fondem 

EFSI v souladu s čl. 17 odst. 1 SEU 

a s článkem 317 SFEU a že zabrání 

rozptylování odpovědnosti; 

 

Pozměňovací návrh  22 

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; 

d) ujednání o řízení týkající se EFSI 

v souladu s článkem 3, aniž je dotčen statut 

Evropské investiční banky, včetně horní 

hranice nákladů na řízení EIB a s 

ohledem na povinnosti, které Komisi 

ukládá čl. 17 odst. 1 SEU, článek 317 

SFEU a nařízení (EU, Euratom) č. 

966/2012; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(g) požadavky ohledně použití záruky EU, 

mimo jiné včetně konkrétních lhůt 

a klíčových ukazatelů výkonnosti; 

(g) požadavky ohledně použití záruky EU, 

mimo jiné včetně konkrétních lhůt 

a klíčových ukazatelů výkonnosti, za 

účelem měření plnění cílů EFSI dle 

tohoto nařízení, pokud jde o růst 

a zaměstnanost, dopad na vnitřní trh 

a podporu malých a středních podniků; 

tyto požadavky upravuje v případě potřeby 

řídicí výbor; 
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Odůvodnění 

Posouzení výkonnosti by mělo souviset s dosažením politických cílů EFSI, jak jsou stanoveny 

zejména v bodech odůvodnění 9 až 14. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. g a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) ustanovení zajišťující prioritní přístup 

k podpoře z EFSI pro malé a střední 

podniky a mikropodniky; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) ustanovení týkající se financování 

nezbytného pro EIAH podle odst. 2 třetího 

pododstavce; 

h) ustanovení týkající se právní formy, 

provozní struktury a financování EIAH 

podle odst. 2 třetího pododstavce; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) ustanovení o bezpodmínečném 

stanovení horní hranice pro výdaje, které 

zajistí EIB jménem EFSI; 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. j a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) ustanovení, která zajistí, že u 

veškerých projektů financovaných v rámci 

EFSI provede Účetní dvůr externí audit. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohoda o EFSI stanoví, že odměna 

splatná Unii z operací podporovaných 

EFSI se poskytne po odečtení plateb 

v důsledku čerpání záruky EU, a následně 

po odečtení nákladů podle odst. 2 třetího 

pododstavce a čl. 5 odst. 3. 

Dohoda o EFSI stanoví, že odměna 

splatná Unii z operací podporovaných 

EFSI se poskytne až do výše 

bezpodmínečného limitu po odečtení 

plateb v důsledku čerpání záruky EU, 

a následně po odečtení nákladů 

podle odst. 2 třetího pododstavce a čl. 5 

odst. 3. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Unie částečně financuje další služby, které 

EIAH poskytuje nad rámec stávající 

technické pomoci EIB, do maximální výše 

20 000 000 EUR ročně během období 

končícího dne 31. prosince 2020. V letech 

po roce 2020 je finanční příspěvek Unie 

přímo propojen s ustanoveními budoucích 

víceletých finančních rámců. 

Unie částečně financuje další služby, které 

EIAH poskytuje nad rámec stávající 

technické pomoci EIB, do maximální výše 

20 000 000 EUR ročně během období 

končícího dne 31. prosince 2018. Do konce 

roku 2018 bude proveden přezkum s cílem 

posoudit úspěch a přidanou hodnotu 

EIAH, než bude zahájeno druhé období 

financování od 1. ledna 2019 do 31. 

prosince 2020. V letech po roce 2020 je 

finanční příspěvek Unie přímo propojen 

s ustanoveními budoucích víceletých 

finančních rámců. 
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Pozměňovací návrh  30 

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 pokud jde o 

správu všech fondů a záruk poskytnutých 

z EFSI, Komise a EIB jsou přímo 

odpovědné Parlamentu a Radě. K tomu 

účelu řídí EFSI řídící výbor, který u 

využití záruky EU určuje 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. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Předseda spolu s výkonným ředitelem 

investičního výboru ve smyslu odstavce 4 

budou alespoň jednou ročně přítomni na 

společném slyšení příslušných výborů 

Evropského parlamentu a budou zde 

informovat o pokroku v činnostech EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Řídící výbor rozhoduje konsensem. Řídící výbor rozhoduje konsensem. Toto 

rozhodnutí bude veřejně přístupné. 
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Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Dohoda EFSI zajistí vytvoření poradní 

skupiny. Poradní skupina je tvořena 

zástupci všech bank, včetně vnitrostátních 

podpůrných bank, podílejících se na 

projektech na vnitrostátní a místní úrovni, 

které jsou v souladu s článkem 4 kryty 

zárukou EU. 

 Poradní skupina se schází jednou ročně 

v Lucemburku v prostorách EIB. Její 

jednání pořádá EIB. Veškerá další 

komunikace a výměny informací mezi 

členy poradní skupiny probíhají písemně 

a po roce se zveřejní. V zájmu neustálého 

zlepšování operací EFSI může poradní 

skupina zajistit výzkum pro řídící výbor, 

investiční výbor a výkonného ředitele. 

Veškeré náklady a cestovní výlohy 

související s účastí v poradní skupině 

nesou subjekty, které si přejí být v ní 

zastoupeny. 

 

Pozměňovací návrh  34 

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 

obnovitelné funkční období tří let. 

Výkonného ředitele a zástupce výkonného 

ředitele jmenuje řídící výbor na základě 

společného návrhu Komise a EIB a po 

předchozím schválení Evropským 

parlamentem na funkční období tří let, 

které lze jednou obnovit. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 
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Čl. 3 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komise po vyslechnutí řídícího výboru 

a po obdržení souhlasu EIB poskytne 

Evropskému parlamentu užší seznam 

uchazečů na pozice 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 funkční období tří 

let, které lze jednou obnovit. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

investiční výbor, který odpovídá za 

přezkum případných operací v souladu s 

investiční politikou EFSI a za schvalování 

podpory ze záruky EU pro operace, jež 

jsou v souladu s článkem 5, a to bez 

ohledu na jejich geografickou polohu. 

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

investiční výbor. Investiční výbor 

odpovídá za přezkum případných operací 

v souladu s investiční politikou EFSI a za 

schvalování podpory ze záruky EU pro 

operace: 

 a) v souladu s článkem 5; 

 b) v souladu s celkovými cíli nařízení 

(EU) č. 1316/2013, nařízení (EU) 

č. 1315/2013 a ročních pracovních 

programů TEN-T; 

 c) s prokázanou ekonomickou, 

společenskou a udržitelnou přidanou 

hodnotou, pokud jde o podporu 

pracovních míst, dovedností, inovací a 

konkurenceschopnosti v Unii, a které by 

nemohly být provedeny prostřednictvím 

stávajících fondů a nástrojů Unie; 
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 (d) bez ohledu na jejich geografickou 

polohu v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členy investičního výboru je šest 

nezávislých odborníků a výkonný ředitel. 

Nezávislí odborníci musí mít vysokou 

úroveň relevantních tržních zkušeností 

v oblasti projektového financování; řídící 

výbor je jmenuje na obnovitelné funkční 

období tří let. 

Členy investičního výboru je osm 

nezávislých odborníků a výkonný ředitel. 

Tito odborníci musí mít vysokou úroveň 

tržních zkušeností v oblasti strukturování 

projektů a projektového financování a 

rovněž odborné znalosti v oblasti 

makroekonomie. Řídící výbor v otevřeném 

a transparentním výběrovém řízení 

jmenuje členy investičního výboru na 

obnovitelné funkční období tří let.  

 Za tímto účelem vypracuje řídící výbor 

seznam alespoň 16 odborníků (osmi mužů 

a osmi žen) a předloží ho Evropskému 

parlamentu. Poté co Evropský parlament 

všechny odborníky uvedené na tomto 

seznamu vyslechne, rozhodne o navržení 

osmi z nich řídícímu výboru na 

jmenování. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Životopisy a prohlášení o zájmech 

členů investičního výboru se zveřejní, 

často aktualizují a podléhají důkladné 

kontrole platnosti ze strany Komise a EIB. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 
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Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. Jsou nezávislá, 

nepodléhají jakýmkoli nepřípustným 

zásahům a jsou veřejně přístupná. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Článek 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Finanční předpisy pro EFSI a EIAH 

 Řídící výbor přijme finanční předpisy pro 

EFSI a EIAH. Tyto předpisy se neodchýlí 

od nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

 V rámci jednání o dohodě o EFSI před 

vytvořením EFSI nebo na základě 

oficiální žádosti řídícího výboru může být 

Komisi v řádně odůvodněných případech 

svěřena pravomoc pomocí aktu v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

290 SFEU a článkem 17 tohoto nařízení 

povolit výjimky v podobě přechodných 

finančních pravidel. Tato přechodná 

pravidla jsou platná po dobu nejvýše tří let 

nebo do doby, než Evropský parlament a 

Rada doplní nařízení (EU, Euratom) 

č. 966/2012 o zvláštní požadavky EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Unie poskytne EIB záruku na finanční 

nebo investiční operace, které jsou 

prováděny v Unii a na něž se vztahuje toto 

1. Unie poskytne EIB záruku na finanční 

nebo investiční operace, které jsou 

prováděny v Unii a na něž se vztahuje toto 
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nařízení (dále jen „záruka EU“). Záruka 

EU se poskytuje jako záruka na požádání 

pro nástroje uvedené v článku 6. 

nařízení (dále jen „záruka EU“). Záruka 

EU se také poskytuje vnitrostátním 

podpůrným bankám nebo institucím 

v souladu s čl. 58 písm. c) nařízení (EU, 

Euratom) č. 966/2012, a investičním 

platformám.  Záruka EU se poskytuje jako 

záruka na požádání pro způsobilé nástroje 

uvedené v článku 6 tohoto nařízení. 

 2. Případné právní nároky vůči Komisi ze 

strany příjemců podpory z EFSI jsou 

omezeny na záruku EU. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Záruka EU se poskytuje na finanční 

nebo investiční operace EIB schválené 

investičním výborem uvedeným v čl. 3 

odst. 5 nebo na financování pro EIF za 

účelem provádění finančních nebo 

investičních operací EIB v souladu s čl. 7 

odst. 2. Dotčené operace musí být 

v souladu s politikami Unie a musí 

podporovat některý z těchto obecných cílů: 

2. Záruka EU se poskytuje pouze na 

finanční a investiční operace EIB 

schválené investičním výborem nebo na 

financování pro EIF za účelem provádění 

finančních nebo investičních operací EIB 

v souladu s čl. 7 odst. 2, které investiční 

výbor schválil. 

 Operace uvedené v prvním pododstavci 

musí být v souladu s politikami Unie, 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

zajišťovat adicionalitu, maximalizovat 

tam, kde je to možné, mobilizaci kapitálu 

ze soukromého sektoru, doplňovat 

stávající fondy nebo systémy unijní 

podpory, poskytovat evropskou přidanou 

hodnotu, přispívat k dosažení cílů 

strategie Evropa 2020 a musí podporovat 

některý z těchto obecných cílů 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 

dopravy, zejména v průmyslových 

centrech, energetika, zejména energetická 

propojení a digitální infrastruktura; 

a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 

dopravy, zejména ekologické městské 

dopravy a projektů spojených 

s transevropskou dopravní sítí 

definovanou v nařízení (EU) č. 

1315/2013; energetika, zejména 

energetická propojení; a digitální 

infrastruktura; 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V souladu s článkem 17 statutu 

Evropské investiční banky účtuje EIB 

příjemcům operací financování své výdaje 

spojené s EFSI. Aniž je dotčen druhý a třetí 

pododstavec, nesmějí být z rozpočtu Unie 

kryty žádné administrativní výdaje ani jiné 

poplatky EIB za finanční a investiční 

činnosti, které EIB uskutečňuje podle 

tohoto nařízení. 

3. V souladu s článkem 17 statutu 

Evropské investiční banky účtuje EIB 

příjemcům operací financování své výdaje 

spojené s EFSI do výše bezpodmínečného 

limitu uvedeného v dohodě o EFSI. Riziko 

nevratných nákladů EIB ponese v plné 

míře EIB. Aniž je dotčen druhý a třetí 

pododstavec tohoto odstavce, nesmějí být 

z rozpočtu Unie kryty žádné 

administrativní výdaje ani jiné poplatky 

EIB za finanční a investiční činnosti, které 

EIB uskutečňuje podle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EIB může záruku EU v souladu s čl. 2 odst. 

1 písm. e) čerpat v rámci kumulovaného 

maximálního limitu odpovídajícího 1 % 

celkových nevypořádaných závazků ze 

záruky EU za účelem krytí výdajů, jež 

byly příjemcům finančních operací 

EIB může záruku EU v souladu s čl. 2 odst. 

1 písm. e) čerpat do výše 

bezpodmínečného limitu uvedeného 

v dohodě o EFSI za účelem krytí výdajů, 

jež byly příjemcům finančních operací 

účtovány, avšak nebyly vymoženy. 
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účtovány, avšak nebyly vymoženy. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Z rozpočtu Unie mohou být kryty poplatky 

EIB v případě, kdy EIB poskytuje EIF 

financování jménem EFSI, na něž se v 

souladu s čl. 7 odst. 2 vztahuje záruka EU. 

Z rozpočtu Unie mohou být kryty poplatky 

EIB v případě, kdy EIB poskytuje EIF 

financování jménem EFSI, na něž se v 

souladu s čl. 7 odst. 2 vztahuje záruka EU. 

Pro tyto poplatky je v dohodě o EFSI 

stanoven bezpodmínečný limit. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

využít evropské strukturální a investiční 

fondy pro příspěvek na financování 

způsobilých projektů, do nichž EIB 

investuje s podporou záruky EU. 

4. Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

využít evropské strukturální a investiční 

fondy pro příspěvek na financování 

způsobilých projektů, do nichž EIB 

investuje s podporou záruky EU. Pokud v 

takových případech pro řízení a kontrolu 

těchto způsobilých projektů platí několik 

právních rámců Unie, má přednost 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a 

příslušné odvětvové právní předpisy 

týkající se financování. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely čl. 5 odst. 2 používá EIB záruku 

EU pro krytí rizik nástrojů zpravidla na 

Pro účely čl. 5 odst. 2 používá EIB záruku 

EU pouze pro krytí úvěrového rizika 
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základě portfolia. způsobilých nástrojů. Záruka EU se 

zpravidla použije pouze na základě 

portfolia způsobilých nástrojů 

používaných na financování projektů, 

které schválil investiční výbor. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Záruka EU poskytnutá EIB má výši 

16 000 000 000 EUR, z čehož nejvýše 

2 500 000 000 EUR může být přiděleno na 

financování EIB pro EIF v souladu 

s odstavcem 2. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 9, 

nesmějí souhrnné platby od Unie v rámci 

záruky pro EIB překročit výši záruky. 

1. Záruka EU poskytnutá EIB má výši 

16 000 000 000 EUR, z čehož nejvýše 

2 500 000 000 EUR může být přiděleno na 

financování EIB pro EIF v souladu 

s odstavcem 2. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 

9,nesmějí souhrnné platby od Unie v rámci 

záruky pro EIB překročit výši záruky, což 

vylučuje podmíněné závazky pro rozpočet 

Unie. Právní nároky konečných příjemců 

vůči Unii nad rámec této záruky jsou 

vyloučeny. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Výkonný ředitel zpřístupní veřejnosti 

měření rizik portfolií, na která se vztahuje 

záruka EU, a také metodiku a údaje, na 

jejichž základě se určí riziko konkrétního 

portfolia nástrojů, a tyto informace 

pravidelně aktualizuje. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud EIB čerpá záruku EU v souladu s 

dohodou o EFSI, Unie ji vyplatí 

na požádání v souladu s ustanoveními 

uvedené dohody. 

3. Pokud EIB čerpá záruku EU v souladu s 

dohodou o EFSI, Unie ji vyplatí 

na požádání v souladu s ustanoveními 

uvedené dohody. Tato platba je omezena 

na částku finančních prostředků, které 

EIB dosud nečerpala ze záruky EU. 

Veškeré další ztráty a rizika nesou ostatní 

přispěvatelé do portfolia a subjekty 

účastnící se projektů. Unie nepřebírá 

žádné podmíněné závazky přesahující 

záruku EU. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Do dohody o EFSI se začlení obecná 

imunita Unie a zproštění od právních 

nároků ze strany příjemců EFSI vůči 

Komisi, které jdou nad rámec záruky EU. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) platbami ze souhrnného rozpočtu Unie, a) příspěvky ze souhrnného rozpočtu Unie, 

 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Cílová částka bude nejprve dosažena Cílová částka bude nejprve dosažena 
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postupnými platbami zdrojů uvedených v 

čl. 2 písm. a). Dojde-li v průběhu 

prvotního konstituování záručního fondu 

k čerpání záruky, přispějí prostředky pro 

záruční fond uvedené v odst. 2 písm. b), c) 

a d) rovněž k dosažení cílové částky až do 

výše částky odpovídající čerpání záruky. 

postupnými platbami zdrojů uvedených v 

čl. 2 písm. a) a bude doplněna prostředky 

pro záruční fond uvedenými v odst. 2 písm. 

b), c) a d). 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 17, jimiž se nejvýše o 10 % 

upravuje cílová částka stanovená 

v odstavci 5, aby lépe zohledňovala 

potenciální riziko čerpání záruky EU. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 17, jimiž se nejvýše o 10 % 

upravuje cílová úroveň stanovená 

v odstavci 5 tohoto článku, aby lépe 

zohledňovala potenciální riziko čerpání 

záruky EU. Nastane-li situace, kdy 50 % 

plateb z titulu záručních závazků nebude 

postačovat, Komise navrhne zvýšení 

likvidní rezervy a uvede původ 

dodatečných prostředků na platby, 

přičemž konečné rozhodnutí ponechá na 

Parlamentu a Radě. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 37. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Počínaje 1. lednem 2019, pokud 

v důsledku čerpání záruky poklesne objem 

záručního fondu pod 50 % cílové částky, 

předloží Komise zprávu o mimořádných 

opatřeních, která mohou být nutná k jeho 

doplnění. 

8. Počínaje 1. lednem 2018, pokud 

v důsledku čerpání záruky poklesnou 

zdroje záručního fondu pod 50 % cílové 

částky, předloží Komise zprávu 

o mimořádných opatřeních, která mohou 

být nutná k jeho doplnění. Pokud to 
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Komise považuje za nutné, předloží 

doporučení o úpravě výše záruky. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 37. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a. Rozpočtové výdaje související s EFSI a 

finanční závazky Unie v žádném případě 

nepřesáhnou výši příslušného 

rozpočtového závazku přijatého k tomuto 

účelu, čímž je vyloučen vznik 

podmíněných závazků pro rozpočet Unie. 

Odůvodnění 

Znění nařízení o EFSI by mělo jednoznačně stanovit, že rozpočet EU za žádných okolností 

nepokryje více než rozpočtový příspěvek na záruku stanovený v nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  58 

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 podněcují vytvoření transparentního 

seznamu možných současných i budoucích 

investičních projektů v Unii. Tento seznam 

slouží pro účely transparentnosti pro 

investory a pouze pro informaci a nejsou 

jím dotčeny konečné projekty vybrané pro 

podporu podle čl. 3 odst. 5. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 
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Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise a EIB vypracují, aktualizují a 

pravidelně a strukturovaně rozšiřují 

informace o současných a budoucích 

investicích, které významným způsobem 

přispívají k dosažení cílů politiky EU. 

2. Komise a EIB vypracují, aktualizují a 

pravidelně a strukturovaně rozšiřují 

informace o veškerých současných 

a budoucích investicích ve veřejně 

přístupné databázi projektů. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 

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 společně s EIB vypracují, 

aktualizují a pravidelně a strukturovaně 

rozšiřují informace o veškerých 

současných a budoucích investičních 

projektech na svém území. 

 

Pozměňovací návrh  61 

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. Jedna z těchto dvou 

zpráv musí být předložena včas tak, aby 

Komise mohla příslušné informace 

zapracovat do roční účetní závěrky, a 

musí zahrnovat 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. 
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Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 40. 

 

Pozměňovací návrh  62 

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, Radě a 

Účetnímu dvoru jednou ročně zprávu o 

finančních a investičních operacích EIB 

podle tohoto nařízení. Výroční zpráva se 

zveřejní a obsahuje: 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) posouzení finančních a investičních 

operací na úrovni operace, odvětví, země 

a regionu a jejich souladu s tímto 

nařízením, spolu s posouzením distribuce 

finančních a investičních operací EIB 

podle cílů uvedených v čl. 5 odst. 2; 

a) posouzení finančních a investičních 

operací na úrovni operace, odvětví, země 

a regionu a jejich souladu s tímto 

nařízením a nařízením (EU, EURATOM) 

č. 966/2012, spolu s posouzením distribuce 

finančních a investičních operací EIB 

podle těchto cílů: 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) posouzení přidané hodnoty, aktivace 

soukromých zdrojů, odhadovaných 

a skutečných výstupů, výsledků a dopadu 

finančních a investičních operací EIB 

na souhrnném základě; 

b) posouzení přidané hodnoty a výkonnosti 

projektů z hlediska odhadované a 

skutečné návratnosti investic při završení 

projektu, doplňkovosti operací 

prováděných v rámci EFSI ve srovnání 



 

AD\1057503CS.doc 31/48 PE551.899v02-00 

 CS 

s běžnými operacemi EIB, aktivace 

soukromých zdrojů, odhadovaných 

a skutečných výstupů, výsledků a dopadu 

finančních a investičních operací EIB 

na souhrnném základě; 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) zamýšlený pákový efekt a dosažený 

pákový efekt finančních a investičních 

operací EIB; 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 bb) posouzení přispění k plnění cílů 

nařízení (EU) č. 1315/2013 pro dopravu, 

nařízení (EU) č. 347/2013 pro energetické 

sítě a nařízení (EU) č. 283/2014 pro 

telekomunikační infrastrukturu; 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) posouzení finančních přínosů 

pro příjemce finančních a investičních 

operací EIB na souhrnném základě; 

c) posouzení finanční částky pro příjemce 

a posouzení finančních a investičních 

operací EIB na souhrnném základě; 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 
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Čl. 10 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) posouzení kvality finančních a 

investičních operací EIB; 

d) posouzení přidané hodnoty finančních a 

investičních operací EIB a rizik spojených 

s těmito operacemi; 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) seznam finančních zprostředkovatelů 

zapojených do provádění finančních a 

investičních operací EIB, včetně všech 

otázek týkajících se použití článků 14 a 

15; 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) seznam příjemců podpory z EFSI, 

včetně příjemců půjček z finančních 

nástrojů zaručených Unií a prováděných 

EIB v rámci dohody o EFSI; 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) podrobné informace o čerpání záruky 

EU; 

e) podrobné informace o čerpání záruky 

EU, ztrátách, ziscích, zpětně získaných 

prostředcích a ostatních platbách; 
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Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) hodnotu kapitálových investic 

s ohledem na předchozí roky a 

kumulovanou hodnotu znehodnocení 

aktiv kapitálových nástrojů; 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) finanční výkazy EFSI. f) finanční výkazy EFSI doplněné 

stanoviskem nezávislého externího 

auditora; 

Odůvodnění 

Vyplývá z textu. 

 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) podrobné informace o projektech, 

které získaly příspěvky z evropských 

strukturálních a investičních fondů pro 

financování způsobilých projektů, do 

nichž investuje EIB s podporou záruk EU 

podle čl. 5 odst. 4; 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) souhrnné statistické, finanční a účetní 

údaje o finančních a investičních 

operacích EIB. 

 

Pozměňovací návrh  76 

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 

Komisi a Evropskému účetnímu dvoru 

každý rok poskytne: 

 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) posouzení rizik EIB a EIF a informace 

o bonitě týkající se finančních a 

investičních operací EIB; 

a) posouzení rizik EIB a EIF a informace 

o bonitě týkající se finančních a 

investičních operací EIB podle tohoto 

nařízení; 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) údaje o neuhrazených finančních 

závazcích EU v souvislosti se zárukami 

poskytnutými na finanční a investiční 

operace EIB, rozčleněné podle 

b) údaje o neuhrazených finančních 

závazcích Unie v souvislosti se zárukami 

poskytnutými na finanční a investiční 

operace EIB podle tohoto nařízení, 
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jednotlivých operací; rozčleněné podle jednotlivých operací; 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) vypracování opatření týkajících se 

rizikového potenciálu a dalších opatření v 

oblasti rizik pro všechna držená portfolia 

projektů a pro portfolia jednotlivých 

druhů způsobilých nástrojů; 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise zašle do 30. června každého 

roku Evropskému parlamentu, Radě 

a Účetnímu dvoru výroční zprávu o stavu 

záručního fondu a jeho řízení 

v předchozím kalendářním roce. 

6. Komise zašle do 31. března každého 

roku Evropskému parlamentu, Radě 

a Účetnímu dvoru výroční závěrku, 

finanční výkaz a výroční zprávu v souladu 

s nařízením (EU, Euratom) č. 996/2012 

o stavu EFSI a jeho řízení v předchozím 

kalendářním roce. V této zprávě budou 

obsaženy také informace o vhodné výši 

záruky EU a v případě potřeby doporučení 

pro úpravu její výše. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – body 37 a 41. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 
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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 a 

nejméně dvakrát ročně se výkonný ředitel, 

předseda řídícího výboru, komisař 

odpovědný za rozpočet Unie a předseda 

správní rady EIB zúčastní každoročních 

slyšení Evropského parlamentu týkajících 

se udělování absolutoria na téma výsledků 

a finančního řízení EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Na žádost Evropského parlamentu se 

komisař odpovědný za rozpočet Unie 

zúčastní slyšení Evropského parlamentu 

na téma využívání finančních prostředků 

Unie v záručním fondu. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že záruční fond bude tvořen významnou měrou prostředky přesměrovanými 

z rozpočtu EU, měl by mít Parlament právo pozvat komisaře EU pro rozpočet k účasti na 

slyšení v Parlamentu za účelem provedení kontroly nad využíváním rozpočtu EU, zejména 

s ohledem na výsledky a vynaložené prostředky. 

 

Pozměňovací návrh  83 

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. Výkonný ředitel, předseda řídícího 

výboru, komisař odpovědný za rozpočet 

Unie a předseda správní rady EIB odpoví 

ústně nebo písemně na otázky, které EFSI 

Evropský parlament položí, v každém 

případě však do čtyř týdnů od obdržení 

dané otázky. 
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Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Ve spolupráci s EIB a popřípadě s 

EIF informuje Komise o finanční 

výkonnosti EFSI v hodnotící zprávě 

dle článku 318 SFEU. 

Odůvodnění 

Ve svém posledním usnesení o udělení absolutoria Komisi požadoval Evropský parlament, 

aby se hodnotící zpráva vypracovaná Komisí podle článku 318 SFEU zaměřila zejména na 

strategii pro růst a zaměstnanost. Tento požadavek byl potvrzen ve zprávě z vlastního podnětu 

na téma hodnocení financí Unie založeného na dosažených výsledcích: nový nástroj k lepšímu 

postupu udělování absolutoria Evropské komisi, viz bod 11 (2013/2172(INI)). 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3b. EIB předloží Evropskému parlamentu 

na jeho žádost v průběhu postupu 

udělování absolutoria jakékoli informace. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EIB nejpozději do [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] zhodnotí fungování EFSI. EIB 

své hodnocení předloží Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. 

EIB nejpozdějí [PO insert date: 12 months 

after the entry into force of this Regulation] 

zhodnotí fungování EFSI, také s ohledem 

na projekty EFSI založené na 

podprogramech, a zhodnotí životní cyklus 

cílených investic. EIB své hodnocení 

předloží Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi. Toto hodnocení bude doplněno 

o stanovisko Evropského účetního dvora. 
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Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise nejpozději do [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] zhodnotí využívání záruky EU 

a fungování záručního fondu, včetně 

využití prostředků podle čl. 8 odst. 9.. 

Komise své hodnocení předloží 

Evropskému parlamentu a Radě. 

Komise nejpozdějí [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] zhodnotí využívání záruky EU 

a fungování záručního fondu, také s 

ohledem na projekty využívající záruky 

podprogramů, a zhodnotí životní cyklus 

cílených investic, včetně využití prostředků 

podle čl. 8 odst. 9. Komise své hodnocení 

předloží Evropskému parlamentu a Radě. 

Toto hodnocení bude doplněno o 

stanovisko Evropského účetního dvora. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Na žádost Evropského parlamentu nebo 

Rady zhodnotí nezávislé externí subjekty 

fungování EFSI a využívání záruky EU a 

fungování záručního fondu, včetně 

využívání prostředků podle čl. 8 odst. 9. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 42. 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) EIB zveřejní komplexní zprávu 

o fungování EFSI; 

a) EIB zveřejní komplexní zprávu 

o fungování EFSI a o projektech EFSI 

založených na podprogramech, s cílem 

přizpůsobit životní cyklus cílených 

investic; 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 

o využití záruky EU a o fungování 

záručního fondu. 

b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 

o využití záruky EU a o fungování 

záručního fondu a o projektech 

využívajících záruku založenou na 

podprogramech, s cílem přizpůsobit 

životní cyklus cílených investic; 

 

Pozměňovací návrh  91 

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 poskytují 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

všechny své nezávislé hodnotící zprávy, 

které posuzují praktické výsledky 

konkrétních činností EIB a EIF podle 

tohoto nařízení, se zaměřením na výsledky 

a dopady. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 5 
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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, včetně posouzení přidané 

hodnoty EFSI a jeho adicionality ke 

stávajícím finančním nástrojům Unie, 
doplněnou případně o příslušný návrh 

zlepšení. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

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. 

1. 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 a konkrétních 

operací uvedených v čl. 5 odst. 2. 

 2. EIB zajistí, aby všichni občané Unie a 

všechny fyzické a právnické osoby, které 

mají bydliště nebo sídlo v členském státě 

měli přístup k dokumentům souvisejícím 

s EFSI v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 1049/20011a. 

 3. V případě podrobného ujednání mezi 

Komisí a EIB o výměně a zveřejňování 

informací se toto ujednání zveřejní. 

 _______________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 

o přístupu veřejnosti k dokumentům 

Evropského parlamentu, Rady a Komise 

(Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). 
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Pozměňovací návrh  94 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Dohoda o EFSI se zveřejní. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 44. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Záruku EU a v jejím rámci poskytnuté a 

zpětně získané platby k tíži nebo ve 

prospěch souhrnného rozpočtu Unie 

kontroluje Účetní dvůr. 

1. Externí audit činností vykonávaných 

podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr 

v souladu s článkem 287 SFEU, audit 

tudíž podléhá postupu udělování 

absolutoria podle článku 319 SFEU. 

Komise zajistí, aby Účetní dvůr mohl 

vykonávat své právo stanovené v čl. 287 

odst. 3 prvním pododstavci SFEU a měl 

plný přístup ke všem informacím, které 

k provádění svých auditů potřebuje. 

Komise a EIB zajistí, aby všechny strany, 

jichž se činnosti vykonávané podle tohoto 

nařízení týkají, byly informovány o právu 

Účetního dvora uvedenému v čl. 287 odst. 

3 prvním pododstavci SFEU. EIB, EIF, 

všichni finanční zprostředkovatelé 

podílející se na činnostech vykonávaných 

podle nařízení o EFSI a koneční příjemci 

poskytují Účetnímu dvoru v souladu s 

článkem 161 nařízení (EU, Euratom) 

č. 966/2012 veškerou podporu a 

informace, které Účetní dvůr považuje za 

nezbytné k plnění svých úkolů. 

Trojstranná dohoda mezi Evropskou 

komisí, Evropským účetním dvorem a 

Evropskou investiční bankou bude 

revidována s cílem zohlednit požadavky 



 

PE551.899v02-00 42/48 AD\1057503CS.doc 

CS 

tohoto článku. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Evropský parlament a Rada mohou 

požádat, aby se Účetní dvůr přezkoumal 

jakoukoli další relevantní otázku spadající 

do jejich působnosti podle čl. 287 odst. 4 

SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Účetní dvůr vypracuje zvláštní zprávu 

za každé dvanáctiměsíční období 

počínající 1. dubnem každého roku. 

Každá zvláštní zpráva zhodnotí, zda: 

 a) byla dostatečně zohledněna účinnost a 

účelnost využití podpory EFSI, 

 b) přispěla podpora EFSI k cílům 

vytváření udržitelných pracovních míst, 

dlouhodobého růstu a 

konkurenceschopnosti, 

 c) byly činnosti EFSI prováděny v 

souladu se zásadami řádného finančního 

řízení, transparentnosti, proporcionality, 

zákazu diskriminace, doplňkovosti, 

rovného zacházení a subsidiarity. 

 Každá zvláštní zpráva se předloží do šesti 

měsíců od konce období, ke kterému se 

vztahuje. 

 Účetní dvůr zašle všechny zvláštní zprávy 

řídícím orgánům EFSI, EIB, Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi a neprodleně 
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je zveřejní. 

 Účetní dvůr má pravomoc získat od 

řídících orgánů EFSI, EIB a Komise 

veškeré důležité informace pro plnění 

úkolů, které mu byly tímto článkem 

svěřeny, a tyto orgány poskytnou veškeré 

požadované informace ve lhůtě stanovené 

Účetním dvorem. 

Odůvodnění 

V tomto pozměňovacím návrhu se odrážejí stávající ustanovení v nařízení o jednotném fondu 

pro řešení krizí (nařízení č. 806/2014), co se týče mandátu Účetního dvora k předkládání 

zvláštní výroční zprávy o výsledcích EFSI v souladu se zásadami řádného finančního řízení. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. EIB neprodleně informuje úřad OLAF 

a poskytne mu potřebné informace, pokud 

má v jakékoli fázi přípravy, provádění 

nebo ukončování operací, na něž se 

vztahuje záruka EU, důvod se domnívat, 

že existuje možný případ podvodu, 

korupce, praní peněz nebo jiného 

protiprávního jednání, které může ohrozit 

finanční zájmy Unie. 

1. EIB neprodleně informuje úřad OLAF 

a poskytne mu potřebné informace, pokud 

má v jakékoli fázi přípravy, provádění 

nebo ukončování operací, na něž se 

vztahuje EFSI, důvod se domnívat, 

že existuje možný případ podvodu, 

korupce, zpronevěry, praní peněz nebo 

jiného protiprávního jednání, které může 

ohrozit finanční zájmy Unie. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. OLAF může provádět vyšetřování, 

včetně kontrol a inspekcí na místě, v 

souladu s předpisy a postupy stanovenými 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/20135, nařízení Rady 

(Euratom, ES) č. 2185/966 a nařízení Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/957 za účelem 

2. OLAF provede vyšetřování, včetně 

kontrol a inspekcí na místě, v souladu 

s předpisy a postupy stanovenými 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013, nařízení Rady 

(Euratom, ES) č. 2185/96 a nařízení Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem 
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ochrany finančních zájmů Unie, s cílem 

zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, 

praní peněz nebo jinému protiprávnímu 

jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie 

v souvislosti s jakoukoli operací, která 

získala podporu záruky EU. OLAF může 

příslušným orgánům dotčených členských 

států předat informace získané během 

vyšetřování. 

ochrany finančních zájmů Unie, s cílem 

zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, 

praní peněz, financování terorismu, 

daňovým podvodům a daňovým únikům 
nebo jinému protiprávnímu jednání 

ohrožujícímu finanční zájmy v souvislosti 

s jakoukoli operací podle tohoto nařízení. 

OLAF může příslušným orgánům 

dotčených členských států předat 

informace získané během vyšetřování. 

__________________ __________________ 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 

2013 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 

1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 

1). 

5 . Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 

2013 o vyšetřování prováděném 

Evropským úřadem pro boj proti 

podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 

1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 

1). 

6 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí 

za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a 

jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

15.11.1996, s. 2). 

6 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 

ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí 

za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a 

jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

15.11.1996, s. 2). 

7 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 

(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). 

7 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 

finančních zájmů Evropských společenství 

(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže se takové protiprávní jednání 

potvrdí, EIB vymáhá pohledávky v 

souvislosti se svými operacemi 

podporovanými zárukou EU. 

Jestliže úřad OLAF doporučí vymáhání 

pohledávek z důvodu protiprávního 
jednání zjištěného během vyšetřování 

úřadu, včetně praní peněz, financování 

terorismu, daňových podvodů a daňových 

úniků, korupce nebo podvodů 
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ovlivňujících finanční zájmy, EIB a 

Komise vymáhají pohledávky v souvislosti 

se svými operacemi. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční dohody podepsané 

v souvislosti s operacemi podporovanými 

podle tohoto nařízení musí obsahovat 

ustanovení umožňující vyloučení z 

finančních a investičních operací EIB 

a v případě potřeby opatření týkající 

se vymáhání pohledávek v případech 

podvodu, korupce nebo jiného 

protiprávního jednání v souladu s dohodou 

o EFSI, politikami EIB a příslušnými 

regulačními požadavky. Rozhodnutí o tom, 

zda provést vyloučení z finančních a 

investičních operací EIB, se přijme 

v souladu s příslušnou dohodou o 

financování nebo investicích. 

3. Finanční dohody podepsané 

v souvislosti s operacemi podporovanými 

podle tohoto nařízení musí obsahovat 

ustanovení umožňující vyloučení z 

finančních a investičních operací EIB 

a v případě potřeby opatření týkající 

se vymáhání pohledávek v případech 

podvodu, korupce nebo jiného 

protiprávního jednání v souladu s dohodou 

o EFSI, politikami EIB a příslušnými 

regulačními požadavky. Rozhodnutí o tom, 

zda provést vyloučení z finančních 

a investičních operací EIB, se přijme 

v souladu s příslušnou dohodou 

o financování nebo investicích. Tyto 

dohody se oznamují Evropskému 

parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. EIB v rámci svých finančních a 

investičních operací nepodpoří žádné 

činnosti sloužící protiprávním účelům, 

včetně praní peněz, financování terorismu, 

daňových podvodů nebo daňových úniků, 

korupce a podvodů ovlivňujících finanční 

zájmy Unie. EIB se v souladu se svou 

politikou vůči nedostatečně regulovaným 

nebo nespolupracujícím jurisdikcím 

na základě politik Unie, Organizace pro 

1. EIB, EIF a všichni finanční 

zprostředkovatelé v rámci svých 

finančních a investičních operací 

nepodpoří žádné činnosti sloužící 

protiprávním účelům, včetně praní peněz, 

financování terorismu, daňových podvodů 

nebo daňových úniků, korupce a podvodů 

ovlivňujících finanční zájmy Unie. EIB se 

v souladu se svou politikou vůči 

nedostatečně regulovaným 
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hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Finančního akčního výboru zejména 

nepodílí na žádné finanční nebo investiční 

operaci prostřednictvím subjektu 

umístěného v nespolupracující jurisdikci. 

nebo nespolupracujícím jurisdikcím 

na základě politik Unie, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Finančního akčního výboru zejména 

nepodílí na žádné finanční nebo investiční 

operaci prostřednictvím subjektu 

umístěného v jurisdikci, která 

nespolupracuje v otázce používání 

mezinárodně dohodnutých daňových 

norem. EIB tyto požadavky vztáhne na 

veškeré třetí strany, které přispívají do 

EFSI, nebo na jakoukoli investiční 

platformu. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh konkrétněji odráží znění čl. 140 odst. 4 finančního nařízení, z něhož 

pravděpodobně vycházel. 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční a investiční operace, které EIB 

nebo EIF podepíše v období od 1. ledna 

2015 do dne uzavření dohody o EFSI, 

může EIB nebo EIF předložit Komisi ke 

krytí v rámci záruky EU. 

1. Finanční a investiční operace, které EIB 

nebo EIF podepíše v období od 1. ledna 

2015 do dne uzavření dohody o EFSI, 

může EIB nebo EIF předložit investičnímu 

výboru k posouzení. Investiční výbor může 

předložit tyto operace Komisi s cílem 

navrhnout, aby byly kryty v rámci záruky 

EU. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 45. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise tyto operace posoudí, a pokud 

splňují podstatné požadavky stanovené 

v článku 5 a v dohodě o EFSI, rozhodne, 

že se na ně vztahuje krytí zárukou EU. 

2. S přihlédnutím k posouzení 

investičního výboru Komise operace 

posoudí, a pokud splňují podstatné 

požadavky stanovené v článku 5 

a v dohodě o EFSI, rozhodne, že se na ně 

vztahuje krytí zárukou EU. O svém 

rozhodnutí informuje Evropský 

parlament. 

Odůvodnění 

Myšlenka převzata ze stanoviska Evropského účetního dvora č. 4/2015 k EFSI – bod 45. 
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