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NÁVRHY 

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

jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Investiční plán pro Evropu je součástí širší strategie, která má zvrátit 

negativní trend zaznamenaný u veřejných a soukromých investic tím, že uvolní novou 

soukromou finanční likviditu, která bude vložena do reálné ekonomiky s cílem podpořit 

dlouhodobé strategické a udržitelné investice v celé Unii; vzhledem k tomu, že tento 

investiční plán má tři pilíře: aktivaci finančních prostředků pro investice, zajištění toho, 

aby se investice dostaly do reálné ekonomiky, a zlepšení investičního prostředí v Unii; 

vzhledem k tomu, že pro účely zeměpisné diverzifikace je nezbytné, aby se investiční 

prostředí v Unii zlepšilo odstraněním překážek pro investice; vzhledem k tomu, že 

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) by měl být považován za doplňkový 

k ostatním opatřením nezbytným k omezení investičních mezer v Unii a vzhledem ke své 

funkci záručního fondu za podnět pro nové investice; 

B. vzhledem k tomu, že EFSI byl původně určen k řešení různých forem selhání trhu 

a neoptimálních investičních situací vzniklých v důsledku řady regulačních problémů; 

C. vzhledem k tomu, že EFSI svou spolehlivou podporou malých a středních podniků 

významně přispívá k hospodářské, sociální a územní soudržnosti, stejně jako k podpoře 

pracovních příležitostí; 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, aby EFSI představoval náležitý přínos s cílem dostatečně 

reagovat na potřeby trhu a přilákat značný kapitál ze soukromého sektoru; 

E. vzhledem k tomu, že Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil stanovisko, v němž uvedl, že 

plány Evropské komise na navýšení a rozšíření investičního fondu v rámci „Junckerova 

plánu“ byly vypracovány příliš brzy a obsahují jen málo důkazních informací, které by 

dokládaly, že zvýšení je odůvodněné; vzhledem k tomu, že EÚD kromě toho zdůraznil, že 

nebylo provedeno ucelené posouzení dopadu, a kritizoval zrušení ustanovení, které váže 

pokračování EFSI na výsledky nezávislého hodnocení; 

F. vzhledem k tomu, že EÚD rovněž zdůraznil riziko, že multiplikační účinek bude 

nadhodnocen, a že uvedené cíle a výsledky byly očekávané a nikoliv potvrzené 

skutečnými, přesnými, jasnými a okamžitými statistikami; 

1. konstatuje, že EFSI má do roku 2018 prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB) 

s podporou z rozpočtu EU aktivovat částku v celkové výši 315 miliard EUR 

v dodatečných investicích a nových projektech v reálné ekonomice; znovu opakuje, že 

EFSI je nástrojem na podporu soukromých, tržně orientovaných investic; 

2. všímá si hodnocení EIB týkající se fungování EFSI, které bylo zveřejněno v září 2016; 

vítá pozitivní investiční toky, které EFSI zaměřil na malé a střední podniky, přičemž 

konstatuje, že již v červnu 2016 bylo dosaženo 58 % cíle pro financování malých 

a středních podniků; vítá stanovisko EÚD (č. 2/2016) nazvané „EFSI: příliš brzký návrh 

na prodloužení a rozšíření“, které se týkalo návrhu Komise na prodloužení EFSI 

(COM(2016)0597) a hodnocení využití záruky EU a fungování záručního fondu 

(SWD(2016)0297); 
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3. poukazuje na to, že projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru by měly splňovat 

kritéria adicionality a že základy tohoto hodnocení je třeba doložit; vyjadřuje politování 

nad tím, že srovnávací přehledy pro schválené operace nejsou zveřejňovány; připomíná, 

že skutečnost, že tyto přehledy nejsou zveřejňovány, vytváří problémy, pokud jde o 

odpovědnost a transparentnost; zdůrazňuje, že kritéria pro hlavní projekty EFSI vyžadují 

větší transparentnost a publicitu, aby trhy více důvěřovaly EFSI jakožto efektivnímu 

finančnímu nástroji a aby o něj zvýšily svůj zájem; 

4. připomíná, že cílem EFSI, který je podporován z rozpočtu EU, je, na rozdíl od jiných 

současných finančních nástrojů EIB, identifikovat odlišné, skutečně doplňkové, inovativní 

a rizikovější profily projektů s novými protějšky ze soukromého sektoru, stejně jako 

zdůraznit potenciál EFSI financovat podniky využívající špičkové technologie a sektory 

orientované na budoucnost, které by měly být základem programu financování; 

5. uznává, že zahájení EFSI vedlo k rychlé změně profilu a obchodního modelu EIB z 

hlediska procesů a monitorování podpisů a smluv; 

6. domnívá se, že za účelem dostatečného uspokojení poptávky po investicích a lepšího 

řešení potřeb států a sektorů by bylo vhodné provést na vnitrostátní úrovni předběžnou 

analýzu možných příčin nedostatků na trzích a v soukromých investicích v těchto 

oblastech a druhu činnosti uloženou EFSI; 

7. zdůrazňuje, že je zásadní, aby byla při realizaci vybraných projektů posouzena a posílena 

přeshraniční evropská přidaná hodnota a pokládána otázka, zda tyto projekty účinně 

přispívají ke stávajícím společným politickým a hospodářským cílům EU; 

8. konstatuje, že geografické rozmístění projektů bylo doposud nerovnoměrné; připomíná, že 

by při uskutečňování projektů podporovaných z prostředků EFSI mělo být v zájmu 

naplňování cílů soudržnosti a udržitelnosti uvažováno o lepším geografickém rozložení, 

přičemž je nutné zohlednit potenciál řídce osídlených oblastí a současně se zaměřit na 

proveditelnost, praktičnost a finanční kritéria s cílem zvýšit výkonnost fondu a zlepšit jeho 

hlavní cíle; připomíná, že EFSI jako tržně orientovaný nástroj nemůže sám o sobě řešit 

zeměpisné investiční mezery v Unii;  

9. naléhavě vyzývá řídící výbor EFSI a investiční výbor k zajištění toho, aby se finanční 

prostředky na projekty nesoustřeďovaly na trzích nebo v investicích, kde jsou méně 

zřejmé nebo méně potřebné; 

10. připomíná, že okno pro infrastrukturu a inovace dosáhlo do června 2016 pouze 9 % cíle; 

vyzývá k dalšímu sdílení informací o možnostech, které EFSI nabízí rizikovějším 

inovacím; 

11. žádá EIB, aby co nejvíce zlepšila geografickou rovnováhu a otevřela odvětví 

koncentrovaná v portfoliu EFSI, především rámci okna pro infrastrukturu a inovaci (IIW) 

a nástroje pro malé a střední podniky (SMEW), a to posílením své poradní činnosti při 

vytváření projektů v členských státech a technické pomoci prostřednictvím Evropského 

centra pro investiční poradenství (EIAH), včetně možnosti navýšení svého rozpočtu, 

vyžaduje-li to situace; 

12. vyzývá EIB, aby zjednodušila proces podávání žádostí, a zdůrazňuje potřebu zviditelnit 
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EFSI a zvýšit zájem o tento fond a povědomí o něm, zejména u MSP v členských státech; 

13. vyzývá EIB, aby také zvážila zvýšení počtu sektorů způsobilých pro financování z EFSI 

(aby například zahrnula sektory životního prostředí, biohospodářství a sociální 

infrastruktury) nebo snadnější přizpůsobení druhu a velikosti projektů potřebám trhu v 

členských státech; 

14. věří, že místním a regionálním subjektům by mělo být poskytnuto dostatečné vysvětlení 

nebo strategické pokyny, zejména s ohledem na cíle a postavení EFSI a jeho případné 

zkombinování s jinými fondy Unie nebo EIB; zdůrazňuje, že EFSI by neměl být 

považován jen za další doplňkový finanční zdroj a že by se měla věnovat náležitá 

pozornost tomu, aby nedošlo k dvojímu zaměření a dvojímu financování; 

15. vyzývá EIB, aby při výběru pečlivě zvažovala skutečnou adicionalitu a novou dynamiku, 

stejně jako sílu multiplikačního účinku, jež se mohou u jednotlivých projektů lišit, 

zejména v oblastech, v nichž EIB či EIF nebyly dosud činné, v případech selhání trhu 

nebo v neoptimálních investičních situacích;  

16. vítá zvýšení objemu zvláštních činností EIB plynoucích z prvního roku a půl existence 

EFSI, jež odráží vývoj kultury obezřetného řízení rizika a úvěrové politiky EIB; 

17. věří, že zvláštní činnosti EIB podporované EFSI by měly být považovány za zdroje 

adicionality ve srovnání s ostatními finančními nástroji EIB, EIF nebo Unie, aby se mohla 

lépe řešit selhání trhu nebo neoptimální investiční situace; 

18. konstatuje, že finanční páka se u jednotlivých projektů liší v závislosti na jejich rozsahu, 

složitosti a korelaci mezi významnými odvětvovými výzvami a očekáváním konečných 

příjemců v kontextu nedostatku veřejných prostředků; zastává názor, že předpoklad 

průměrného pákového efektu lze změřit jen na konci investičního cyklu, a to při 

zohlednění specifických rysů jednotlivých odvětví; navrhuje sjednotit „metodiku 

multiplikačního účinku EFSI“ s metodikou navrženou OECD zohledňující investiční 

projekty, ke kterým se investoři zavázali nebo které jsou součástí vnitrostátních programů 

nebo které existovaly nebo byly vyhlášeny ještě dříve, než byl zřízen EFSI; 

19. vyzývá EIB, aby poskytovala další informace o pákovém efektu operací, a ne pouze na 

základě průměru, a aby zároveň uváděla informace o objemu získaných soukromých 

zdrojů financování; domnívá se dále, že účinnost intervencí by se měla vyhodnocovat na 

základě potenciálu finančních nástrojů s přihlédnutím k dostupným měřitelným 

výsledkům; 

20. zdůrazňuje význam nefinancování projektů, které by bez podpory EFSI byly financovány 

jiným způsobem, protože pokud by byly financovány z EFSI, finanční podmínky projektů, 

jež skutečně potřebují podporu EFSI, by byly omezeny; proto žádá EIB, především 

investiční výbor EFSI, aby věnoval zvláštní pozornost klíčové zásadě adicionality, jejímu 

porozumění, výkladu a provádění s cílem vyvarovat se jakýmkoli nespravedlivým 

změnám na trzích; 

21. konstatuje, že adicionalita jako nástroj k měření může být náročná, proto by další 

požadavky, jako je inovativnost, měly být při výběru projektů, jež mají být financovány, 

zdůrazněny rovnoměrně; 
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22. žádá, aby byly poskytovány příslušné informace o kvalitativním řízení při naplňování 

stanovených cílů EFSI a aby byla dokládána jejich skutečná adicionalita a dopad ve 

srovnání s referenčními hodnotami, ale také za účelem prodloužení EFSI po roce 2017; 

23. zastává názor, že příslušné informace o kvalitativním řízení by měly být poskytovány pro 

každý projekt, na který se vztahuj  e záruka EFSI a který vychází z monitorování nebo 

ukazatelů adicionality, aby byla ohodnocena přidaná hodnota a účinnost nebo přínos 

politikám EU; žádá EIB, aby do své zprávy o posouzení kvality operací zahrnovala jejich 

vystavení rizikům a jejich náklady na řízení; 

24. pro aktivaci kapitálu ze soukromého sektoru pokládá za důležité, aby EIB sejmula z 

investorů některá rizika, která potenciální projekty představují; vyzývá EIB, aby v 

investičních pokynech a projektech, které mají být financovány, zatraktivnila a 

zviditelnila EFSI tím, že na místní a regionální úrovni bude nadále rozvíjet účinnější 

politiku zvyšování povědomí mezi potenciálními soukromými investory a navrhovateli 

projektů; 

25. pro účely určení odpovědnosti trvá na tom, že investiční výbor musí na základě přehledu 

ukazatelů pravidelně vyhodnocovat vývoj investic zaměřených na výsledky s cílem 

identifikovat vhodně zacílené projekty z hlediska jejich makroekonomického dopadu nebo 

stimulačního vlivu na růst a zaměstnanost, a žádá objektivní přehled o jejich adicionalitě a 

přidané hodnotě, stejně jako o jejich slučitelnosti s politikami Unie či jinými klasickými 

operacemi EIB;  

26. žádá EIB, aby zveřejnila informace o tom, jak úspěšné byly projekty, které získaly záruku 

EFSI, v porovnání se srovnávacím přehledem ukazatelů EFSI a souvisejícími kritérii a 

koeficienty, mimo jiné včetně jejich přínosu k cílům EFSI, adicionalitě, hospodářské a 

technické životaschopnosti projektů a maximalizaci soukromých investic; 

27. naléhavě vyzývá ke zlepšení transparentnosti výběrových řízení a prostřednictvím 

srovnávacího přehledu ukazatelů ke zveřejnění všech provozních informací 

o podepsaných operacích, jakož i odpovědnost operací; konstatuje, že spolupráce s 

místními a regionálními orgány by měla být při posuzování projektů zlepšena a náležitě 

zdokumentována; 

28. žádá, aby jednání o řízení byla zefektivněna za účelem lepšího určení příslušných 

povinností Komise a EIB, zajištění nezávislosti, prevence střetu zájmů různých aktérů 

účastnících se rozhodovacího procesu, především členů investičního výboru EFSI a aby 

bylo pro účely vyvozování odpovědnosti určeno, kdo se zodpovídá rozpočtovým 

a legislativním orgánům EU za výkon a řízení rizik EFSI; 

29. zdůrazňuje, že by se měla zvýšit a posílit transparentnost a daňová ustanovení, především 

ustanovení o vyhýbání se daňovým povinnostem; 

30. opakuje, že Parlament zastává klíčovou roli v monitorování přidané hodnoty a adicionality 

EFSI; 

31. opakuje, že úloha auditora Evropského účetního dvora je stanovena v článku 20 nařízení 

o EFSI; poukazuje na stanovisko EÚD č. 2/2016 nazvané „EFSI: příliš brzký návrh na 

prodloužení a rozšíření“, se znepokojením bere na vědomí připomínku EÚD, že existuje 
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jen málo důkazů pro navrhované zvýšení záruky EU; připomíná, že práva EÚD provádět 

audit stanovená v článku 287 SFEU musí být v plném rozsahu dodržována; 

32. vyjadřuje politování nad tím, že návrh na prodloužení EFSI není doprovázen posouzením 

dopadů, jak je stanoveno v pokynech pro zlepšování právní úpravy a hodnocení ex-ante, 

jak je požadováno v článcích 30 a 140 finančního nařízení pro výdajové programy 

a finanční nástroje; vítá návrh Komise (COM(2016)0597) na prodloužení doby trvání 

EFSI; vítá návrhy na zlepšení nařízení o EFSI; vyjadřuje politování nad tím, že tento 

návrh nebyl doprovázen posouzením dopadů a nerespektuje zásady zlepšování právní 

úpravy; připomíná, že s ohledem na možné prodloužení doby trvání po roce 2020 by 

posouzení dopadu mělo být provedeno dříve, než bude příslušný návrh předložen 

Evropskému parlamentu a Radě; 

33. vyjadřuje politování nad tím, že EFSI byl považován za výjimku z požadavku finančního 

nařízení, a to i přesto,  že rozpočet EU poskytuje většinu finančních prostředků na záruční 

fondy a rozpočtová záruka pro EIB vytváří významné podmíněné závazky pro rozpočet 

EU; 

34. konstatuje, že dopad rizik EFSI byl zveličený; souhlasí s připomínkou EÚD, že dopad 

financování záručního fondu z rozpočtu EU by byl nižší, kdyby Komise přijala stejné 

předpoklady pro prvotní návrh EFSI; 

35. žádá o vyjasnění uplatňování pravidel státní podpory pro projekty kombinující finanční 

prostředky z EFSI a ze strukturálních fondů; 
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