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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro rozvoj 

a Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Ambiciózní plán vnějších investic 

(EIP) Unie je nutný pro podporu 

započínajících investic v Africe a v zemích 

sousedství jako prostředek k prosazování 

cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN 

pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 

2030“), jakož i závazků v rámci nedávno 

revidované evropské politiky sousedství, 

čímž se řeší hlavní příčiny migrace. 

Rovněž by měl přispět k provádění 

Pařížské dohody o změně klimatu 

(COP 21). 

(1) Ambiciózní plán vnějších investic 

(EIP) Unie je nutný pro podporu 

započínajících investic v Africe a v zemích 

sousedství jako prostředek k prosazování 

cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN 

pro udržitelný rozvoj 2030 („Agenda 

2030“), jakož i závazků v rámci nedávno 

revidované evropské politiky sousedství, 

čímž se řeší jedna z hlavních příčin 

migrace. Rovněž by měl přispět 

k provádění Pařížské dohody o změně 

klimatu (COP 21). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) EIP by měl zahrnovat závazek 

Unie v rámci akčního programu z Addis 

Abeby o financování rozvoje. Rovněž by 

měl umožnit evropským investorům a 

soukromým společnostem, včetně malých 

a středních podniků, účinněji se podílet 

na udržitelném rozvoji v partnerských 

zemích. 

(2) Plán vnějších investic by měl 

zahrnovat závazek Unie v rámci akčního 

programu z Addis Abeby k financování 

rozvoje. Rovněž by měl umožnit 

evropským investorům a soukromým 

společnostem, zejména malým a středním 

podnikům, účinněji přispívat 

k udržitelnému rozvoji v partnerských 

zemích, přičemž značný důraz by měl být 

kladen na udržitelnost. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) EIP by měl poskytnout integrovaný 

finanční balíček za účelem financování 

investic započínajících v regionech Afriky 

pro země, které jsou stranami Dohody 

o partnerství mezi africkými, karibskými 

a tichomořskými státy na jedné straně 

a Evropským společenstvím a jeho 

členskými státy na straně druhé, podepsané 

v Cotonou dne 23. června 2000, a v zemích 

evropského sousedství, a přispět tak 

k růstu a vytváření pracovních příležitostí, 

maximalizaci adicionality, výrobě 

inovativních produktů a zapojení 
finančních prostředků ze soukromého 

sektoru. 

(4) Plán vnějších investic by měl 

poskytnout integrovaný finanční balíček 

za účelem financování investic 

započínajících v regionech Afriky 

pro země, které jsou stranami Dohody 

o partnerství mezi africkými, karibskými 

a tichomořskými státy na jedné straně 

a Evropským společenstvím a jeho 

členskými státy na straně druhé podepsané 

v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda 

o partnerství mezi AKT a ES), a v zemích 

evropského sousedství. To by mělo zajistit 

dodatečný růst a další pracovní 

příležitosti, maximalizovat adicionalitu 

a pomoci při vytváření inovativních 

produktů na základě pobídek k využívání 

dalších finančních prostředků 

ze soukromého sektoru a podpory 

udržitelného rozvoje a oběhového 

hospodářství. Je nutné zajistit vyvážený 

zeměpisný přístup, tak aby měli všichni 

signatáři dohody o partnerství mezi AKT 

a ES a všechny země evropského 

sousedství stejné možnosti přístupu 

k financování v rámci plánu vnějších 

investic.  

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) S ohledem na zjištění Evropského 

účetního dvora1a, pokud jde o využívání 

kombinovaných zdrojů financování 

v rámci vnějších vztahů Unie, který 

poukázal na to, že téměř u poloviny 
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hodnocených projektů nebyl dostatek 

důkazů, aby bylo možné tvrdit, že granty 

byly přiděleny oprávněně, a že v řadě 

těchto případů existovaly doklady o tom, 

že tyto investice by proběhly i bez přispění 

Unie, je velmi důležité, aby se 

kombinování finančních zdrojů používalo 

pouze v případě, že Komise jasně prokáže 

jeho přínos. 

 ____________ 

 1aZvláštní zpráva EÚD č. 16/2014 

„Účinnost kombinování grantů 

regionálních investičních nástrojů 

s půjčkami finančních institucí za účelem 

podpory vnější politiky EU“. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Kromě toho by měl EFSD fungovat 

jako „jednotné kontaktní místo“ pro 

přijímaní návrhů na financování od 

finančních institucí a veřejných nebo 

soukromých investorů a poskytovat široké 

spektrum finanční podpory pro způsobilé 

investice. Záruka EFSD by měla být 

zaštítěna záručním fondem EFSD. EFSD 

by měl využívat inovační nástroje na 

podporu investic a zapojit soukromý 

sektor. 

(6) Kromě toho by měl fond EFSD 

fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ 

pro přijímání návrhů na financování 

od finančních institucí a veřejných nebo 

soukromých investorů, jež by investorům, 

kteří chtějí investovat do rozvojové 

činnosti, poskytovalo poradenství 

a veškeré nezbytné informace, 

a pro poskytování širokého spektra 
finanční podpory pro způsobilé investice. 

Záruka EFSD by měla být zaštítěna 

záručním fondem EFSD. Fond EFSD by 

měl využívat inovační nástroje na podporu 

investic do udržitelného rozvoje 

v partnerských zemích a zapojit soukromý 

sektor. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 



 

AD\1123297CS.docx 5/23 PE597.708v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Kromě toho by strategická rada 

měla podporovat Komisi při stanovování 

strategických pokynů a celkových 

investičních cílů. Strategická rada by měla 

rovněž podporovat koordinaci a soudržnost 

mezi regionálními platformami. Tím by se 

měla zajistit doplňkovost různých nástrojů 

vnější činnosti. Strategické radě by měla 

společně předsedat Komise a vysoká 

představitelka Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, aby se zajistila 

jednotnost a soulad s cíli vnější politiky 

Unie a s rámci partnerství s třetími 

zeměmi. 

(8) Kromě toho by strategická rada 

měla podporovat Komisi při stanovování 

strategických pokynů a celkových 

investičních cílů. Strategická rada by měla 

rovněž podporovat koordinaci, spolupráci 

a soudržnost mezi regionálními 

platformami. Tím by se měla zajistit 

doplňkovost a posilovat součinnost 

různých nástrojů vnější činnosti. 

Strategické radě by měli spolupředsedat 

první místopředseda Komise a vysoká 

představitelka Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, aby se zajistila 

jednotnost a soulad s cíli vnější politiky 

Unie a s rámci partnerství s třetími 

zeměmi. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Záruka fondu EFDS nesmí být 

použita na financování významných 

projektů v oblasti infrastruktury, které 

mají malý dopad na tvorbu pracovních 

míst a jejichž poměr nákladů a přínosů 

vede k neudržitelnosti investice. Z této 

záruky je možné financovat pouze 

projekty, jejichž provádění není 

kontroverzní z hlediska životního 

prostředí nebo z finančního a sociálního 

hlediska, a to na základě předchozího 

nezávislého důkladného posouzení 

a příslušné analýzy přínosů a nákladů. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Aby se zvýšil dopad záruky EFSD 

s ohledem na potřeby dotčených regionů, 

měly by mít členské státy možnost 

poskytovat příspěvky v podobě záruky 

nebo v hotovosti. Tyto příspěvky by mohly 

být určeny podle regionů, odvětví nebo 

investičního okna. 

(14) Aby se zvýšil dopad záruky EFSD 

s ohledem na potřebu zvýšení investic 

a financování projektů, jež v dotyčných 

regionech přispívají k udržitelnému 

rozvoji a vytvářejí důstojné pracovní 

příležitosti, měly by mít členské státy 

možnost poskytovat příspěvky v podobě 

záruky nebo v hotovosti. Tyto příspěvky by 

mohly být určeny podle regionů, odvětví 

nebo investičního okna. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Komise by v zájmu zajištění 

odpovědnosti vůči evropským občanům 

měla každoročně podávat zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě 

o finančních a investičních operacích, na 

něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva by 

měla být zveřejněna s cílem umožnit 

příslušným zúčastněným stranám, včetně 

občanské společnosti, vyjádřit své 

stanovisko. Komise by v zájmu zajištění 

odpovědnosti a transparentnosti měla 

každoročně podávat zprávu Evropskému 

parlamentu a Radě o řízení záručního 

fondu EFSD. 

(16) Komise by v zájmu zajištění 

odpovědnosti vůči evropským občanům 

měla každoročně podávat zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě 

o finančních a investičních operacích, 

na něž se vztahuje záruka EFSD. Zpráva 

by měla být zveřejněna s cílem umožnit 

příslušným zúčastněným stranám, včetně 

občanské společnosti, vyjádřit své 

stanovisko. Komise by v zájmu zajištění 

odpovědnosti, transparentnosti 

a efektivního řízení měla každoročně 

podávat zprávu Evropskému parlamentu 

a Radě také o řízení záručního fondu 

EFSD. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) S ohledem na zjištění zvláštní 

zprávy Evropského účetního dvora 

č. 14/20141a by Komise měla každoročně 

vyhodnocovat zlepšení svých řídících 
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schopností, aby zajistila větší účinnost 

a transparentnost operací EFSD.  

 ____________ 

 1a Zvláštní zpráva Evropského účetního 

dvora č. 14/2014 „Jakým způsobem 

orgány a instituce EU vypočítávají, snižují 

a kompenzují své emise skleníkových 

plynů?“. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. EFSD přispívá k plnění cílů 

udržitelného rozvoje Agendy 2030 se 

zvláštním zaměřením na udržitelný růst, 

vytváření pracovních míst, 

socioekonomická odvětví a na podporu 

mikropodniků a malých a středních 

podniků, čímž se řeší základní příčiny 

migrace a přispívá k udržitelnému 

znovuzačlenění navrácených migrantů 

v zemích jejich původu a zároveň 

k maximalizaci adicionality, výrobě 

inovativních produktů a zapojení 

finančních prostředků ze soukromého 

sektoru. 

2. Fond EFSD přispívá k plnění cílů 

udržitelného rozvoje Agendy 2030 

s hlavním zaměřením na vymýcení 

chudoby, udržitelný růst s dodržováním 

hospodářských, environmentálních 

a sociálních práv, na vytváření většího 

množství důstojných pracovních míst, 

vybudování oběhového hospodářství, 

na socioekonomická odvětví, zlepšení 

přístupu k veřejným službám, 

na zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobení se této změně, na zapojení 

místních komunit a na podporu 

mikropodniků a malých a středních 

podniků, čímž se řeší základní příčiny 

migrace a přispívá k udržitelnému 

znovuzačlenění navrácených migrantů 

v zemích jejich původu a zároveň 

k maximalizaci adicionality, výrobě 

inovativních produktů a zapojení 

finančních prostředků ze soukromého 

sektoru. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

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

Poskytuje strategické pokyny a podporuje 

Komisi při stanovování celkových 

investičních cílů, pokud jde o využívání 

záruky EFSD. Strategický výbor rovněž 

podporuje celkovou koordinaci a 

soudržnost mezi regionálními investičními 

platformami a s operacemi v rámci 

mandátu k poskytování úvěrů třetím zemím 

řízenými EIB, včetně iniciativy EIB na 

podporu odolnosti. 

Poskytuje strategické pokyny a podporuje 

Komisi při stanovování celkových 

investičních cílů, pokud jde o využívání 

záruky EFSD, kritéria způsobilosti investic 

do regionálních platforem a o provozní 

opatření a postupy. Strategický výbor 

rovněž podporuje celkovou koordinaci, 

spolupráci a soudržnost mezi regionálními 

investičními platformami a s operacemi 

v rámci mandátu k poskytování úvěrů 

třetím zemím řízenými EIB, včetně 

iniciativy EIB na podporu odolnosti. 

Na činnost strategického výboru dohlíží 

stálý řídící výbor v rámci Evropského 

parlamentu. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Strategický výbor sestává ze 

zástupců Komise a vysokého představitele 

Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku (dále jen „vysoká představitelka“), 

členských států a EIB. Komise může 

přizvat další přispěvatele, aby se stali 

členy strategické rady, ve vhodných 

případech s ohledem na názor strategické 

rady. Partnerským zemím a příslušným 

regionálním organizacím, způsobilým 

zainteresovaným partnerským stranám 

a Evropskému parlamentu může být 

případně udělen status pozorovatele. 

Strategické radě společně předsedá Komise 

a vysoká představitelka. 

2. Strategický výbor sestává ze 

zástupců Komise a vysokého představitele 

Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku (dále jen „vysoká představitelka“), 

členských států, Evropského parlamentu, 

EIB a partnerských afrických zemí a zemí 

evropské politiky sousedství. Komise 

přizve další přispěvatele, aby se s ohledem 

na názor strategické rady stali členy 

strategické rady. Příslušným regionálním 

organizacím a dalším zainteresovaným 

stranám, jako jsou např. skupiny občanské 

společnosti, může být případně udělen 

status pozorovatele. Strategické radě 

společně předsedá Komise a vysoká 

představitelka. Strategická rada zajistí 

řádné konzultace s nejrůznějšími 

zainteresovanými stranami v partnerských 

zemích. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Unie poskytne neodvolatelnou 

a bezpodmínečnou záruku na první žádost 

způsobilé zainteresované partnerské 

straně pro finanční a investiční operace, 

na něž se vztahuje toto nařízení, 

započínající v partnerských zemích Afriky 

a v zemích evropského sousedství. 

1. Unie poskytne způsobilé 

zainteresované partnerské straně 

po důkladném zvážení životaschopnosti 

projektu na první žádost neodvolatelnou 

a bezpodmínečnou záruku pro finanční 

a investiční operace, na něž se vztahuje 

toto nařízení, započínající v partnerských 

zemích Afriky a v zemích evropského 

sousedství. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Maximální lhůta pro uzavření 

dohod mezi způsobilými zainteresovanými 

partnerskými stranami a finančními 

zprostředkovateli nebo konečnými příjemci 

činí čtyři roky od uzavření příslušné 

dohody o záruce. 

(netýká se anglického znění) 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kritéria způsobilosti pro využívání záruky 

EFSD 

Kritéria způsobilosti pro využívání záruky 

EFSD a kritéria vyloučení z jejího 

využívání 

 

Pozměňovací návrh   17 

Návrh nařízení 
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Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční a investiční operace 

způsobilé pro podporu prostřednictvím 

záruky EFSD musí být v souladu 

s politikami Unie, konkrétně s rozvojovou 

politikou a politikou sousedství Unie, 

se strategiemi a politikami partnerských 

zemí, přičemž jejich účelem je podpořit 

tyto obecné cíle: 

1. Finanční a investiční operace 

způsobilé pro podporu prostřednictvím 

záruky EFSD musí být v souladu 

s politikou Unie (konkrétně s unijní 

rozvojovou politikou a politikou 

sousedství) a se strategií a politikou 

partnerských zemí, přičemž jejich účelem 

je podpořit tyto obecné cíle: 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. -a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -a) dosahovat cílů udržitelného 

rozvoje uvedených v Agendě 2030; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přispívat k hospodářskému a 

sociálnímu rozvoji se zvláštním zaměřením 

na udržitelnost a vytváření pracovních míst 

(zejména pro mladé lidi a ženy), čímž 

se řeší základní příčiny migrace a přispívá 

k udržitelnému znovuzačlenění 

navrácených migrantů v zemích jejich 

původu; 

a) přispívat k vymýcení chudoby 

a hospodářskému a sociálnímu rozvoji, 

se zvláštním zaměřením na udržitelnost 

a trvalé vytváření důstojných pracovních 

míst (zejména pro mladé lidi, ženy a osoby, 

u nichž existuje riziko sociálního 

vyloučení); 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zaměřit se na socioekonomická 

odvětví, zejména na infrastrukturu, včetně 

udržitelné energetiky, vodohospodářství, 

dopravy, informačních a komunikačních 

technologií, životního prostředí, 

udržitelného využívání přírodních zdrojů a 

modrého růstu, sociální infrastruktury, 

lidského kapitálu za účelem zlepšení 

socioekonomického prostředí; 

b) zaměřit se na socioekonomická 

odvětví, zejména na infrastrukturu, včetně 

udržitelné energetiky, vodohospodářství, 

dopravy, informačních a komunikačních 

technologií, životního prostředí, 

udržitelného využívání přírodních zdrojů 

a modrého růstu, sociální infrastruktury, 

lidského kapitálu a oběhového 

hospodářství za účelem zlepšení 

socioekonomického prostředí a zároveň 

zohledňovat priority příjemců záruky 

EFSD; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) zapojovat obyvatelstvo území, jichž 

se plánování financovaných projektů 

týká; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) poskytnout financování pro 

mikropodniky a malé a střední podniky se 

zvláštním důrazem na rozvoj soukromého 

sektoru; 

c) poskytnout financování pro 

mikropodniky a malé a střední podniky 

se zvláštním důrazem na rozvoj stabilního 

a dlouhodobě životaschopného 

soukromého sektoru; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 ea) nebýt žádným způsobem propojen 

s nespolupracujícími jurisdikcemi, jak je 

uvedeno v článku 20; 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Záruka EFSD podporuje finanční 

a investiční operace, které konkrétně: 

2. I když je současně zaměřena proti 

bezdůvodnému obohacování, příp. 

monopolizaci služeb, záruka EFSD 

podporuje finanční a investiční operace, 

které konkrétně: 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jsou ekonomicky a finančně 

životaschopné, rovněž s přihlédnutím 

k možné podpoře a spolufinancování 

ze strany soukromých i veřejných partnerů 

projektu; 

c) jsou prokazatelně ekonomicky 

a finančně životaschopné, rovněž 

s přihlédnutím k možné podpoře 

a spolufinancování ze strany soukromých 

i veřejných partnerů projektu; 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. ea (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) dodržují lidská práva zakotvená 

v mezinárodním právu. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Na základě záruky EFSD nelze 

podporovat finanční a investiční operace, 

které: 

 a)  jsou spojeny s vojenským nebo 

bezpečnostním sektorem, 

 b)  podporují rozvoj jaderné 

energetiky, 

 c)  dále podporují závislost 

na fosilních palivech a uhlíku, 

 d)  jsou spojeny s významnými 

vnějšími náklady v oblasti životního 

prostředí, zejména v souvislosti 

s rozsáhlou infrastrukturou, 

 e)  probíhají v oblastech nebo v rámci 

projektů, u nichž existuje riziko 

porušování lidských práv v partnerských 

zemích, zejména práv místních 

a původních obyvatel, jako je nucené 

vysídlování obyvatelstva, zabírání půdy, 

polovojenské operace nebo činnost 

v odlesněných oblastech. S cílem zjišťovat 

tato rizika se provádí veřejně přístupné 

předchozí posuzování dopadu těchto 

operací na lidská práva a životní 

prostředí, 

 f) u nichž xistuje podezření, že mají 

negativní dopad na životní prostředí 

a nepříznivý sociální dopad na místní 

obyvatele, se zohledněním zásady 

předběžné opatrnosti. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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7. Počínaje 1. lednem 2021, pokud 

v důsledku čerpání záruky EFSD klesne 

výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % 

míry poskytování prostředků uvedené v 

odstavci 5, předloží Komise zprávu o 

mimořádných opatřeních, která mohou být 

nutná k doplnění záručního fondu EFSD. 

7. Počínaje 1. lednem 2021, pokud 

v důsledku čerpání záruky EFSD klesne 

výše zdrojů v záručním fondu pod 50 % 

míry poskytování prostředků uvedené 

v odstavci 5, předloží Komise zprávu o: 

 a)  příčině nedostatků spolu 

s podrobným vysvětlením a 

 b)  v případě nutnosti o mimořádných 

opatřeních, která mohou být nutná 

k doplnění záručního fondu EFSD. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise předloží každý rok 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

finančních a investičních operacích krytých 

zárukou EFSD. Tato zpráva se zveřejňuje. 

Mimo jiné zahrnuje: 

1. Komise předloží každý rok 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o finančních a investičních operacích 

krytých zárukou EFSD. Tato zpráva 

se zveřejňuje. Mimo jiné zahrnuje tyto 

prvky, které jsou představeny podle 

jednotlivých zemí: 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) posouzení finančních a investičních 

operací, jež probíhají a které jsou kryté 

zárukou EFSD, podle odvětví, země a 

regionu a jejich souladu s tímto nařízením; 

a) nezávislé posouzení finančních 

a investičních operací, jež probíhají a které 

jsou kryté zárukou EFSD, podle odvětví, 

země a regionu, a posouzení toho, nakolik 

jsou v souladu s tímto nařízením, zejména 

se zásadou adicionality; 

Pozměňovací návrh  31 
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Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) posouzení výsledků celkových 

investičních cílů stanovených strategickou 

radou podle článku 5; 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ab) posouzení celkového příspěvku 

k dosažení cílů udržitelného rozvoje 

uvedených v Agendě 2030; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a c (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ac) hodnocení podílu finančních 

prostředků věnovaných na finanční 

a investiční operace v souladu 

s politickými závazky Unie v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie, energetické 

účinnosti a změny klimatu; 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a d (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ad) posouzení kvality operací, na něž 

se vztahuje záruka EFSD, a rizik, ať už 

politických, provozních nebo finančních, 
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jimž jsou vystaveny; 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) posouzení přidané hodnoty, 

mobilizace zdrojů soukromého sektoru, 

odhadovaných a skutečných výstupů 

a výsledků a dopadu finančních 

a investičních operací krytých zárukou 

EFSD na souhrnném základě, včetně 

dopadu na tvorbu pracovních míst; 

b) posouzení přidané hodnoty, 

mobilizace zdrojů soukromého sektoru, 

odhadovaných a dosažených výstupů 

a výsledků a dopadu finančních 

a investičních operací krytých zárukou 

EFSD na souhrnném dlouhodobém 

základě, včetně dopadu na tvorbu 

pracovních míst; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) posouzení přidané hodnoty 

finančních a investičních operací 

způsobilých zainteresovaných partnerských 

stran a souhrnného rizika spojeného 

s těmito operacemi; 

f) nezávislé posouzení přidané 

hodnoty finančních a investičních operací 

způsobilých zainteresovaných partnerských 

stran a souhrnného rizika spojeného 

s těmito operacemi; 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 – písm. g 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) podrobné informace o čerpání 

záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně 

získaných částkách a jakýchkoli dalších 

obdržených platbách; 

g) podrobné informace o čerpání 

záruky EFSD, ztrátách, výnosech, zpětně 

získaných částkách a jakýchkoli dalších 

obdržených platbách a informace o tom, že 

existuje riziko, že v budoucnu dojde 

k uplatňování záruky EFSD; 
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Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise do 31. prosince 2020 

zhodnotí fungování EFSD. Komise 

předloží Evropskému parlamentu a Radě 

hodnotící zprávu obsahující nezávislé 

hodnocení uplatňování tohoto nařízení. 

Tuto zprávu Komise předloží neprodleně 

v případě, že schválené finanční a 

investiční operace dostupnou výši záruky 

EFSD plně vyčerpají před 30. červnem 

2020. 

1. Komise do 31. prosince 2020 

zhodnotí fungování fondu EFSD. Komise 

předloží Evropskému parlamentu a Radě 

hodnotící zprávu obsahující nezávislé 

hodnocení uplatňování tohoto nařízení, 

včetně posouzení dopadu a výsledků 

činnosti fondu EFSD. Tuto zprávu 

Komise předloží neprodleně v případě, že 

schválené finanční a investiční operace 

dostupnou výši záruky EFSD plně 

vyčerpají před 30. červnem 2020. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do 31. prosince 2020 a poté každé 

tři roky Komise posoudí využívání 

záručního fondu EFSD. Komise svou 

hodnotící zprávu předloží Evropskému 

parlamentu a Radě. K této hodnotící zprávě 

bude připojeno stanovisko Účetního dvora. 

2. Do 31. prosince 2020 a poté každé 

tři roky Komise posoudí využívání 

záručního fondu EFSD a jeho fungování. 

Komise svou hodnotící zprávu předloží 

Evropskému parlamentu a Radě. K této 

hodnotící zprávě bude připojeno 

stanovisko Účetního dvora ohledně správy 

záručního fondu EFSD a účinnosti 

a adicionality operací tohoto fondu. 

Pokud se považuje za nutné záruční fond 

EFSD upravit nebo pokud bude jeho 

činnost prodloužena na dobu 

po roce 2020, bude nutné k této hodnotící 

zprávě přiložit legislativní návrh, který by 

toto nařízení příslušným způsobem 

upravil. 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Způsobilé zainteresované partnerské strany 

v souladu se svou politikou 

transparentnosti a s obecnými zásadami 

Unie ohledně přístupu k dokumentům 

a informacím zveřejní na svých 

internetových stránkách informace týkající 

se všech finančních a investičních operací 

způsobilých zainteresovaných partnerských 

stran, na něž se vztahuje záruka EFSD 

v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména 

toho, jakým způsobem přispívají tyto 

operace k dosažení požadavků tohoto 

nařízení. 

Podrobný zápis ze zasedání strategické 

rady se zveřejňuje co nejdříve. 

Po schválení operace pod zárukou EFSD 

se zveřejní srovnávací přehled ukazatelů. 
Způsobilé zainteresované partnerské strany 

v souladu se svou politikou 

transparentnosti a s obecnými zásadami 

Unie ohledně přístupu k dokumentům 

a informacím zveřejní na svých 

internetových stránkách informace týkající 

se všech finančních a investičních operací 

způsobilých zainteresovaných partnerských 

stran, na něž se vztahuje záruka EFSD 

v rámci tohoto nařízení, týkající se zejména 

toho, jakým způsobem přispívají tyto 

operace k dosažení požadavků tohoto 

nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Článek 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 17a 

 Způsobilé smluvní strany rovněž usnadní 

přístup k informacím o existujícím 

právním základu a strategicky zveřejní 

finanční a investiční operace, aby činnost 

fondu přiblížily občanům, veřejnosti 

a možným soukromým investorům. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 

 



 

AD\1123297CS.docx 19/23 PE597.708v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Externí audit činností prováděných 

podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr 

v souladu s článkem 287 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU). 

1. Externí audit činností prováděných 

podle tohoto nařízení provádí Účetní dvůr 

v souladu s článkem 287 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU), 

a proto se na něj vztahuje postup 

udělování absolutoria v souladu 

s článkem 319 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku 

bude Účetnímu dvoru na jeho žádost 

a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy 

o fungování EU zajištěn přístup 

k jakémukoli dokumentu či informacím 

nezbytným k tomu, aby mohl plnit své 

úkoly. 

2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku 

bude Účetnímu dvoru na jeho žádost 

a v souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy 

o fungování EU zajištěn přístup 

k jakémukoli dokumentu či informacím 

nezbytným k tomu, aby mohl plnit své 

úkoly související s auditem. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Účetní dvůr do 30. června 2020 

a poté každé tři roky zveřejní zvláštní 

zprávu o využívání záručního fondu 

ESFD a o účinnosti a účelnosti fondu 

ESFD. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise nebo způsobilé 

zainteresované partnerské strany 

neprodleně informují Evropský úřad pro 

boj proti podvodům (OLAF) a poskytnou 

mu potřebné informace, pokud mají 
v jakékoli fázi přípravy, provádění nebo 

ukončování finančních a investičních 

operací, na něž se vztahuje toto nařízení, 

důvod se domnívat, že došlo k podvodu, 

korupci, praní peněz nebo jinému 

protiprávnímu jednání, které může ohrozit 

finanční zájmy Unie. 

1. Pokud má Komise v jakékoli fázi 

přípravy, provádění nebo ukončování 

finančních a investičních operací, na něž se 

vztahuje toto nařízení, důvod se domnívat, 

že došlo k podvodu, korupci, praní peněz 

nebo jinému protiprávnímu jednání, které 

může ohrozit finanční zájmy Unie, ona 

nebo její způsobilé partnerské strany 

o tom neprodleně informují Evropský 

úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 

a poskytnou mu veškeré potřebné 

informace, jež mu umožní vést úplné 

a pečlivé vyšetřování. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 883/2013, nařízení Rady 

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

(ES, Euratom) č. 2988/95 za účelem 

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 finanční a 

investiční operací, na níž se vztahuje toto 

nařízení. Informace získané během svých 

vyšetřování může OLAF předávat 

příslušným orgánům dotčených členských 

států. 

OLAF provádí 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 

ochrany finančních zájmů Unie, s cílem 

zjistit, zda nedošlo k podvodu, korupci, 

praní peněz, financování terorismu, 

daňovým podvodům, organizované trestné 

činnosti nebo jinému protiprávnímu 

jednání ohrožujícímu finanční zájmy Unie 

v souvislosti s jakoukoli finanční a 

investiční operací, na níž se vztahuje toto 

nařízení. Informace získané během svých 

vyšetřování může OLAF předávat 

příslušným orgánům dotyčných členských 

států. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 
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Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže se takové protiprávní jednání 

potvrdí, způsobilé zainteresované 

partnerské strany vymáhají pohledávky 

v souvislosti se svými finančními 

a investičními operacemi, na něž se 

vztahuje toto nařízení a jež jsou těmito 

činnostmi dotčeny. 

Jestliže se takové protiprávní jednání 

potvrdí, způsobilé zainteresované 

partnerské strany vymáhají pohledávky 

v souvislosti se svými finančními 

a investičními operacemi, na něž se 

vztahuje toto nařízení a jež jsou dotčeny 

těmito činnostmi, a rovněž poskytnou 

všem příslušným orgánům veškeré 

informace potřebné k vyšetřování 

a možnému stíhání. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Způsobilé zainteresované 

partnerské strany v rámci svých finančních 

a investičních operací nepodpoří žádné 

činnosti sloužící protiprávním účelům, 

včetně praní peněz, financování terorismu, 

organizované trestné činnosti, daňových 

podvodů nebo daňových úniků, korupce a 

podvodů ovlivňujících finanční zájmy 

Unie. Způsobilé zainteresované partnerské 

strany se v souladu se svou politikou vůči 

nedostatečně regulovaným nebo 

nespolupracujícím jurisdikcím na základě 

politik Unie, Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj a Finančního akčního 

výboru nesmí podílet na žádné finanční 

nebo investiční operaci prostřednictvím 

subjektu umístěného v nespolupracující 

jurisdikci. 

1. Způsobilé zainteresované 

partnerské strany v rámci svých finančních 

a investičních operací nepodpoří žádné 

činnosti sloužící protiprávním účelům, 

mj. praní peněz, financování terorismu, 

organizované trestné činnosti, daňovým 

podvodům nebo daňovým únikům, 

korupci a podvodům nebo jiné činnosti 

ovlivňující finanční zájmy Unie. Způsobilé 

zainteresované partnerské strany se 

v souladu se svou politikou vůči 

nedostatečně regulovaným nebo 

nespolupracujícím jurisdikcím na základě 

politiky Unie, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

a Finančního akčního výboru nesmějí 

podílet na žádné finanční nebo investiční 

operaci prostřednictvím subjektu 

umístěného v nespolupracující jurisdikci. 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

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

2. Při svých finančních a investičních 

operacích uplatňuje způsobilá 

zainteresovaná partnerská strana zásady 

a standardy stanovené právními předpisy 

Unie o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování 

terorismu a zejména nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/847 a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/849. Způsobilé zainteresované 

partnerské strany podmíní přímé 

i zprostředkované financování podle tohoto 

nařízení zveřejněním informací 

o skutečném vlastnictví v souladu se 

směrnicí (EU) 2015/849. 

2. Při svých finančních a investičních 

operacích uplatňuje způsobilá 

zainteresovaná partnerská strana zásady 

a standardy stanovené právními předpisy 

Unie o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování 

terorismu, a zejména nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/847 a se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/849. 

Způsobilé zainteresované partnerské strany 

podmíní přímé i zprostředkované 

financování podle tohoto nařízení 

zveřejněním informací o skutečném 

vlastnictví v souladu se směrnicí (EU) 

2015/849 (směrnice EU o boji proti praní 

špinavých peněz). 
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