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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V důsledku hospodářské a finanční krize poklesly investice od roku 2007, kdy dosáhly 

vrcholu, asi o 15 %. Důsledkem je zpomalení hospodářského oživení, vytváření pracovních 

míst a dlouhodobého růstu i snížená konkurenceschopnost. Nedostatek investic přináší další 

riziko, že se nepodaří dosáhnout cílů strategie Evropa 2020, zejména hlavního cíle 

zaměstnanosti obyvatel ve stáří 24 až 64 let do roku 2020 ve výši 75 %. Ve třetí čtvrtině roku 

2020 dosahovala míra nezaměstnanosti v EU 28 dosud 9,7 %. Kromě toho se příliš mnoho 

mladých Evropanů přiblížilo hranici chudoby. Členským státům se však nedaří efektivně 

využívat evropské fondy, zejména v rámci iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 

 

Přes kladné dopady politiky soudržnosti nebyly dostatečně úspěšné současné snahy o posílení 

růstu a zaměstnanosti. Jsou proto naléhavě zapotřebí nové a doplňkové iniciativy zaměřené na 

růst a tvorbu pracovních míst. V této souvislosti bychom měli přivítat iniciativu na vytvoření 

Evropského fondu pro strategické investice, který má potenciál vytvořit spolu s dalšími 

nástroji rychlý ekonomický stimul.  

 

Jak ukazují empirické důkazy ohledně silné korelace mezi nezaměstnaností a investicemi, lze 

očekávat, že tento fond, bude-li dobře organizován a řádně řízen, posílí velmi potřebnou 

střednědobou a dlouhodobou zaměstnanost. Očekává se, že tento fond během tříletého období 

uvede do oběhu 315 miliard EUR a ve výsledku přinese 1,3 milionu dalších přímých nebo 

nepřímých pracovních míst. Možný dopad fondu na zaměstnanost bude záviset na mnoha 

faktorech, zejména na jeho schopnosti podpořit projekty s potenciálem tvorby pracovních 

míst, míře zapojení soukromého kapitálu, jeho slučitelnosti s dalšími nástroji i na včasném 

uvolnění prostředků a na dalších opatřeních na pracovních trzích. 

 

Potenciál tvorby pracovních míst 

 

Hlavním cílem projektů financovaných z EFSI by měla být tvorba růstu a vhodných, vysoce 

kvalitních pracovních míst. To by mělo být hlavní zásadou uvažovaného právního předpisu. 

Pro posouzení výkonnosti by mělo být provedeno pečlivé vyhodnocení počtu a kvality 

pracovních míst vytvořených fondem, se zvláštním zaměřením na dodržování podmínek 

zaměstnání u vytvořených pracovních míst. Toto posouzení by mělo posloužit jako užitečný 

nástroj v případě dalšího přezkumu EFSI. 

Aby nebyl brzděn potenciál tvorby pracovních sil, měly by členské státy podpořit aktivní 

politiky trhu práce s cílem zajistit, aby se příslušné dovednosti pracovní síly dokázaly 

přizpůsobit potřebám odvětví s vysokým investičním potenciálem. V této souvislosti jsou 

důležité reformy veřejných služeb zaměstnanosti a EURES. 

 

Podpora malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací 

 

Malé a střední podniky se sídlem v EU představují 99 % podniků v EU. Zaměstnávají více 

než 90 milionů lidí a odpovídají za 85 % růstu pracovních míst v posledních letech. Mají 

proto velký potenciál tvorby pracovních míst, který je nutno posílit. Úspěch EFSI bude 

záviset na míře, v níž bude soukromý sektor ochoten investovat, proto je třeba maximalizovat 

pobídky pro soukromý sektor. Fond by měl být strukturován tak, aby se zamezilo situacím, 

kdy by byly projekty financovány i bez jeho podpory. Proto je třeba upřednostnit projekty s 
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relativně vysokým rizikovým profilem a s potenciálem stát se díky financování z EFSI 

ekonomicky životaschopnými. 

 

Získání dodatečných prostředků 

 

Po potřebném období fiskální konsolidace nastal nyní čas k tomu, aby evropské země začaly 

investovat. Abychom maximalizovali investiční potenciál fondu, a tedy i tvorbu pracovních 

míst, je třeba zavést pobídky pro členské státy, aby se do EFSI finančně zapojily. Proto by 

finanční příspěvek členských států do EFSI, včetně možné účasti v investičních platformách, 

neměl být Komisí zohledňován při stanovení fiskální úpravy v rámci preventivních nebo 

nápravných opatření Paktu.  

 

Korelace s dalšími stávajícími nástroji 

 

Úspěch EFSI bude záviset rovněž na jeho schopnosti koexistovat s již existujícími finančními 

nástroji v Evropě, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, a tyto nástroje posilovat. 

Pro maximalizaci tvorby pracovních míst těchto finančních nástrojů by mělo být možné na 

jedné straně využití evropských strukturálních fondů pro posílení financování projektů podle 

EFSI, a na druhé straně využití EFSI k spolufinancování projektů způsobilých k financování 

v rámci nástrojů evropské strukturální politiky.  

 

Dodatečná opatření 

 

Pro řádné fingování EFSI Evropská komise rovněž iniciuje a podpoří dodatečná opatření na 

posílení větší regulační předvídatelnosti a odstranění bariér pro investování, aby se evropské 

prostřední stalo atraktivnějším cílem investování. 

Kromě toho by metoda výběru investičních projektů měla zohledňovat různé úrovně rozvoje 

vnitrostátních finančních trhů a jejich stabilitu, což bude mít přímé dopady na využitelnost 

tohoto fondu v členských státech. To by mělo zajistit distribuci finančních prostředků po celé 

EU, včetně zemí nejvíce postižených krizí. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 

výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 

krize se v Unii snížil objem investic. 

Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 

té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 

krize se v Unii snížil objem investic. 

Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 

té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
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nedostatkem investic zejména kvůli 

nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 

která panuje na trzích, a fiskálním 

omezením, která musí dodržovat členské 

státy. Uvedený nedostatek investic 

zpomaluje hospodářské oživení a má 

negativní vliv na vytváření pracovních 

míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 

konkurenceschopnost. 

zejména nedostatkem kvalitních cílených 

investic kvůli nejistotě ohledně 

budoucnosti ekonomiky, která panuje na 

trzích, fiskálním omezením, která musí 

dodržovat členské státy nebo regiony, 

neudržitelnému druhu a strukturálním 

problémům. Uvedený nedostatek investic 

zpomaluje hospodářské oživení a má 

negativní vliv na vytváření pracovních 

míst, perspektivu dlouhodobého růstu, 

konkurenceschopnost a sociální systémy. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) EFSI by měl věnovat zvláštní 

pozornost projektům těch členských států 

a regionů, které jsou krizí i nadále nejvíce 

zasaženy, s cílem snížit rozdíly, zejména 

co se týče míry zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti. Potřeba vytváření 

nových kvalitních pracovních míst by se 

měla odpovídajícím způsobem odrážet 

v evropské investiční strategii, k níž by 

měl EFSI přispívat. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 

nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 

komplexní opatření. Nezbytnými 

předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 

odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 

nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 

komplexní opatření. K dostatečnému 

investování motivují sociálně odpovědné 
strukturální reformy a fiskální 

odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
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podporu investičního financování mohou 

tyto předpoklady přispět k nastartování 

pozitivního cyklu, v němž investiční 

projekty pomáhají podpořit zaměstnanost 

a poptávku a růstový potenciál se 

soustavně zvyšuje. 

podporu investičního financování mohou 

tyto předpoklady přispět k nastartování 

pozitivního cyklu, v němž investiční 

projekty podporují a vytvářejí 

střednědobou a dlouhodobou kvalitní, 

udržitelnou zaměstnanost, zvyšují 

poptávku, vedou k soustavnému zvyšování 

růstového potenciálu a k hospodářské, 

sociální a teritoriální soudržnosti a 

vytvářejí přidanou hodnotu pro 

společnost. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Cíl strategického investování na 

podporu udržitelného růstu by měl být 

sledován souběžně cílem tvorby 

střednědobých a dlouhodobých kvalitních 

pracovních míst, jež jsou v souladu se 

zákonem stanovenými podmínkami 

zaměstnávání ve členských státech. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2b) V zájmu dosažení větších 

ekonomických a sociálních výhod by měl 

být na vnitrostátní úrovni přijat rozsáhlý 

soubor ekonomických a sociálních 

reforem. Takové reformy by si měly 

například klást za cíl zajistit plný a rovný 

přístup ke kvalitnímu vzdělávání a 

odborné přípravě, k dobrým zařízením 

péče o děti a k řádně financovanému 

systému zdravotní péče, zajistit rovnou 

účast mužů a žen na pracovním trhu a 
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vyvíjet spravedlivé a účinné daňové 

systémy, které úspěšně odstraní daňové 

podvody a úniky či praxi vyhýbání se 

daňovým povinnostem. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2c) S cílem zajistit co největší vliv EFSI 

na zaměstnanost by členské státy měly 

pokračovat v přijímání sociálně 

zodpovědných strukturálních reforem a 

dalších iniciativ, například programů 

odborné přípravy a aktivních politik na 

trhu práce, podporovat podmínky na 

k vytváření kvalitních a udržitelných 

pracovních míst a investovat do cílených 

sociálních politik v souladu s balíčkem 

opatření v oblasti sociálních investic 

z roku 2013. Členské státy by kromě toho 

měly uskutečňovat další činnosti, jako 

jsou cílené programy odborné přípravy 

zaměřené na sladění dovedností 

pracovníků s potřebami odvětví 

využívajících podporu z EFSI, služby 

podpory podnikání přizpůsobené 

potřebám podniků a připravující je na 

rozšiřování a tvorbu dalších pracovních 

míst a podpora začínajícím podnikům a 

osobám samostatně výdělečně činným.  

 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize (4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
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Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 

zejména prostřednictvím iniciativ 

uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 

směřovaly k inteligentnímu růstu 

podporujícímu začlenění. Evropská 

investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 

roli při iniciování a podpoře investic v 

Unii, částečně také navýšením kapitálu v 

lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 

se zajistilo plnění investičních potřeb v 

Unii a efektivní využívání likvidity 

dostupné na trhu, která bude směrována k 

financování životaschopných investičních 

projektů. 

Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 

zejména prostřednictvím iniciativ 

uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 

směřovaly k inteligentnímu růstu 

podporujícímu začlenění, které však 

v mnoha členských státech bohužel 

neměly dostatečný dopad na zaměstnanost 

a míru chudoby. Evropská investiční 

banka (EIB) rovněž posílila svou roli při 

iniciování a podpoře investic v Unii, 

částečně také navýšením kapitálu v lednu 

2013. Jsou proto třeba další doplňující 

opatření, aby se zajistilo plnění 

investičních potřeb v Unii a efektivní 

využívání likvidity dostupné na trhu, která 

bude směrována k financování 

životaschopných a udržitelných 

investičních projektů se silným zaměřením 

na jejich potenciál v oblasti růstu a 

vytváření kvalitních a udržitelných 

pracovních míst a na jejich celkovou 

prospěšnost pro společnost. 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 

jenž má řešit nejistotu spojenou s 

veřejnými a soukromými investicemi. Tato 

strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 

prostředků pro investice, zajištění toho, aby 

se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 

zlepšení investičního prostředí v Unii. 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 

jenž má řešit nejistotu spojenou s 

veřejnými a soukromými investicemi. Tato 

strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 

prostředků pro investice, zajištění toho, aby 

se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 

zlepšení investičního prostředí v Unii. Bez 

zlepšení investičního prostředí bude 

obtížné, aby EFSI svůj účel splnil. V 

tomto smyslu je nutné přijmout skutečný 

závazek pro další konsolidaci vnitřních 

trhů Unie, s důrazem na jednotný 

digitální trh. EFSI by měl zahájit činnost 

co nejdříve, aby mohly být investice 

aktivovány v roce 2015. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, posílení jednotného 

trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 

Tato doprovodná opatření by měla působit 

nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 

Evropě obecně. 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, omezení 

byrokracie, posílení jednotného trhu, 

zachování dostatečně flexibilních trhů 

práce, zajištění toho, že náklady na práci, 

včetně mezd, budou odpovídat 

produktivitě, podpoře takových systémů 

sociální ochrany, díky kterým je práce 

atraktivní, restrukturaci a kapitalizaci 

bank, zlepšování efektivity systémů 

veřejné správy a daňových systémů a 
zvýšení předvídatelnosti regulace. Tato 

doprovodná opatření by měla působit nejen 

ve prospěch EFSI, ale investic v celé 

Evropě obecně. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 

řešení obtíží s financováním, realizace 

produktivních investic v Unii a zajištění 

lepšího přístupu k financování. Z lepšího 

přístupu k financování by měly mít 

prospěch obzvláště malé a střední podniky. 

Je rovněž na místě umožnit takovýto 

zlepšený přístup k financování podnikům 

se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 

nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 

současných obtíží v oblasti financování v 

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 

řešení obtíží s financováním a realizací 

produktivních investic v Unii a zajištění 

lepšího a zjednodušeného přístupu 

k financování, s cílem vytvářet udržitelný 

růst a kvalitní a udržitelná pracovní místa. 

Z lepšího přístupu k financování by měly 

mít prospěch obzvláště malé a střední 

podniky, jež představují 99 % podniků v 

Unii a zaměstnávají více než 90 milionů 

pracovníků a v posledních letech se 
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Evropě by mělo přispět k posílení 

hospodářské, sociální a teritoriální 

soudržnosti Unie. 

zasadily o více než 80 % nových 

pracovních míst v Unii. Je rovněž na místě 

umožnit takovýto zlepšený přístup k 

financování podnikům se střední tržní 

kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 3000 

zaměstnanci, ale i sociálním podnikům a 

mikropodnikům.   Překonání současných 

obtíží v oblasti financování v Evropě by 

mělo přispět k posílení hospodářské, 

sociální a teritoriální soudržnosti Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

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 sociálně-

ekonomickou hodnotou a potenciálem 

vytváření kvalitních a udržitelných 

pracovních míst, jež budou přispívat k 

dosažení dlouhodobých cílů politiky Unie, 

zejména pokud jde o politiku soudržnosti 

a cíle strategie Evropa 2020 v oblasti 

zaměstnanosti, vzdělávání a snižování 

chudoby. 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Mnoho malých a středních podniků i 

podniků se střední tržní kapitalizací v celé 

Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 

financování, zejména pokud se jedná o 

investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 

těmto podnikům pomoci překonat 

nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 

(12) Mnoho mikropodniků, malých a 

středních podniků i podniků se střední tržní 

kapitalizací v celé Unii potřebuje pomoc s 

přilákáním tržního financování, zejména 

pokud se jedná o investice s vyšší mírou 

rizika. EFSI by měl těmto podnikům 

pomoci překonat nedostatek kapitálu tím, 
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Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 

poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 

injekce, jakož i záruky na kvalitní 

sekuritizace úvěrů a další produkty 

poskytované pro účely EFSI. 

že umožní EIB a Evropskému investičnímu 

fondu (EIF), aby poskytovaly přímé i 

nepřímé kapitálové injekce, jakož i záruky 

na kvalitní sekuritizace úvěrů a další 

produkty poskytované pro účely EFSI. Je 

důležité, aby EFSI zohlednil specifické 

podmínky investic v zemích, které mají 

méně rozvinuté finanční trhy. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 

aby mohl využívat jejích solidních 

zkušeností a aby jeho operace přinesly co 

nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 

při poskytování finančních prostředků 

malým a středním podnikům a podnikům 

se střední tržní kapitalizací by měla 

probíhat prostřednictvím EIF, aby se 

využily jeho zkušenosti v této oblasti. 

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 

aby mohl využívat jejích solidních 

zkušeností a aby jeho operace přinesly co 

nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 

při poskytování finančních prostředků 

mikropodnikům, malým a středním 

podnikům a podnikům se střední tržní 

kapitalizací by měla probíhat 

prostřednictvím EIF, aby se využily jeho 

zkušenosti v této oblasti. 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

vytvářející velké společenské a 

hospodářské hodnoty. Především by to 

měly být projekty podporující vytváření 

pracovních míst, dlouhodobý růst a 

konkurenceschopnost. EFSI by měl 

podporovat širokou škálu finančních 

produktů, včetně kapitálových nástrojů, 

dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

vytvářející velké společenské a 

hospodářské hodnoty, které mají přímý 

dopad na reálnou ekonomiku. Především 

by to měly být projekty podporující 

vytváření kvalitních a udržitelných 

pracovních míst, udržitelný dlouhodobý 

růst podporující začlenění, 

konkurenceschopnost, ale také výzkum a 
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co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 

projektu. Tato široká škála produktů by 

měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 

potřebám trhu a zároveň podněcoval 

soukromé investice do daných projektů. 

EFSI by neměl nahrazovat soukromé 

investice; namísto toho by měl fungovat 

jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 

selhání trhu, aby bylo zajištěno 

nejefektivnější a maximálně strategické 

využití veřejných prostředků. K takovému 

efektivnímu a strategickému využití by měl 

přispět požadavek na dodržení zásad pro 

státní podporu. 

inovace a rozvoj dovedností. EFSI by měl 

podporovat širokou škálu finančních 

produktů, včetně kapitálových nástrojů, 

dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 

co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 

projektu. Tato široká škála produktů by 

měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 

potřebám trhu a zároveň podněcoval 

soukromé investice do daných projektů. 

EFSI by neměl nahrazovat soukromé 

investice; namísto toho by měl fungovat 

jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 

selhání trhu, aby bylo zajištěno 

nejefektivnější a maximálně strategické 

využití veřejných prostředků. K takovému 

efektivnímu a strategickému využití by měl 

přispět požadavek na dodržení zásad pro 

státní podporu. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Dopad EFSI na zaměstnanost by 

měl být systematicky sledován a dále 

stimulován, a to zejména za účelem 

dosahování trvalých společenských zisků 

ve formě udržitelného a kvalitního 

zaměstnání, přičemž z EFSI by tak 

plynuly výhody jak investorům, tak 

pracovníkům. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty (15) EFSI by měl doplňovat stávající 
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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. 

finanční nástroje Unie a měl by se 

zaměřovat na projekty, které mají potíže 

s přilákáním soukromých investic, a 

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 a oblastí, které trpí vysokou mírou 

nezaměstnanosti. EFSI by měl být použit 

pouze v případě, kdy není dostupné 

financování z jiných zdrojů za přiměřených 

podmínek. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 

konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

budou mít významný potenciál pro 

vytváření pracovních míst. Úroveň rizika, 

kterou budou tyto investice představovat, 

by měl být odpovídající pro dosažení cílů 

EFSI, zejména co se týče vytváření 

pracovních míst, přičemž musí být splněny 
konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. 

Odůvodnění 

Investice musí být životaschopné, ale zároveň musí mít silný potenciál pro vytváření 

pracovních míst. Označení úrovně rizika jako „odpovídající“ je velmi vágní, je proto 

vhodnější propojit ji s cíli, kterých má EFSI dosáhnout, zejména co se týče vytváření 

pracovních míst. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) EFSI by měl náležitě zohlednit 

situaci na trhu práce napříč členskými 

státy a regiony a do hodnocení projektů 

zařadit také potenciálně dosažitelné 

výsledky podpory zaměstnanosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) Řídící výbor EFSI by měl určovat 

investiční politiku projektů, které lze 

podpořit, a jejich rizikový profil. S 

ohledem na to, že na této politice bude 

záviset výběr projektů, měl by být do 

návrhu kritérií zapojen také Evropský 

parlament. 

Odůvodnění 

Významným úkolem řídícího výboru EFSI je určit investiční politiku, a tím i kritéria pro výběr 

projektů. Do jejího vytváření je nezbytné zapojit také Evropský parlament. 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16c) EFSI se musí zaměřit na vytváření 

nových investic v oblastech, v nichž je 

zájem investorů omezený, a ne na 

nahrazování investic, které by měly 

vzniknout jinde (efekt „crowding out“), 

nebo na upřednostnění investic s vysokou 

návratností, které by byly v každém 
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případě učiněny (efekt „deadweight“). Je 

nezbytné podporovat sociální investice, 

které vytvářejí nejenom finanční 

návratnost, ale zároveň podporují 

pozitivní sociální dopady, jako jsou 

investice do lidského kapitálu nebo 

investice s velkým dopadem na vytváření 

pracovních míst nebo na snižování 

chudoby. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16d) Pro posílení dopadů EFSI na 

zaměstnanost by metoda výběru 

investičních projektů měla zohledňovat 

různé úrovně rozvoje vnitrostátních 

finančních trhů a jejich stabilitu, což bude 

mít přímě dopady na využitelnost fondu 

EFSI v členských státech. To by mělo 

zajistit distribuci finančních prostředků 

pro celé EU včetně členských států nejvíce 

postižených finanční krizí. 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) O využití podpory EFSI pro 

infrastrukturní projekty a velké projekty 

pro podniky se střední tržní kapitalizací by 

měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 

výbor by měl být složen z nezávislých 

odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 

oblasti investičních projektů. Investiční 

výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 

EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 

(17) O využití podpory EFSI pro 

infrastrukturní projekty a velké projekty 

pro podniky se střední tržní kapitalizací by 

měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 

výbor by měl být složen z nezávislých 

odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 

oblasti investičních projektů, s doloženou 

zkušeností v jednom z klíčových cílů 

strategie Evropa 2020. Členy investičního 
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plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 

využití zkušeností EIF by měl EFSI 

podporovat financování pro EIF, aby EIF 

umožnil realizaci individuálních projektů 

týkajících se malých a středních podniků a 

malých podniků se střední tržní 

kapitalizací. 

výboru by měli být také odborníci 

s příslušnými odbornými znalostmi, které 

jim umožní posoudit, jakým způsobem se 

projekty odrážejí v oblasti zaměstnanosti a 

v sociální oblasti. Investiční výbor by měl 

jednat transparentně. Investiční výbor by 

měl odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž 

by měl provádět dohled nad plněním cílů 

EFSI. V zájmu efektivního využití 

zkušeností EIF by měl EFSI podporovat 

financování pro EIF, aby EIF umožnil 

realizaci individuálních projektů týkajících 

se malých a středních podniků a malých 

podniků se střední tržní kapitalizací. 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) V zájmu zlepšení demokratického 

řízení a odpovědnosti investičního výboru 

by jeho členové z řad odborníků měli být 

do funkce potvrzeni Evropským 

parlamentem. 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 

měla by Unie poskytnout záruku na částku 

16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 

základě portfolia, mělo by být krytí záruky 

zastropováno v závislosti na druhu 

nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 

nástroje či záruky, jako procento objemu 

portfolia neuhrazených závazků. Očekává 

se, že až bude tato záruka zkombinována s 

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 

měla by Unie poskytnout záruku na částku 

16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 

základě portfolia, mělo by být krytí záruky 

zastropováno v závislosti na druhu 

nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 

nástroje či záruky, jako procento objemu 

portfolia neuhrazených závazků. Očekává 

se, že až bude tato záruka zkombinována s 
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částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 

poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 

EFSI generovat dodatečné investice od EIB 

a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 

60 800 000 000 EUR má v období let 2015 

až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 

investice ve výši 315 000 000 000 EUR. 

Záruky spojené s projekty, které jsou 

dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 

jsou k dispozici na podporu nových 

operací. 

částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 

poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 

EFSI generovat dodatečné investice od EIB 

a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 

60 800 000 000 EUR má v období let 2015 

až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 

investice ve výši 315 000 000 000 EUR, 

což poukazuje na naléhavou povahu 

fondu a na potřebu, aby v průběhu 

příštích tří let byly okamžitě patrné 

výsledky jeho činnosti. Záruky spojené s 

projekty, které jsou dokončeny, aniž by 

záruka byla čerpána, jsou k dispozici na 

podporu nových operací. 

Odůvodnění 

Na Evropský fond pro strategické investice (EFSI) může být nahlíženo dvěma základními 

způsoby, přičemž je nezbytné podporovat pohled, že se jedná o nouzový nástroj pro zásah v 

krátkodobém horizontu v zájmu boje proti problému nezaměstnanosti, a ne o impuls k 

modernizaci a strukturálním změnám v Evropě. 

 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 

by měla být účast v EFSI otevřená třetím 

stranám, včetně členských států, 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných agentur vlastněných nebo 

kontrolovaných členskými státy, subjektů 

soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 

a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 

Třetí strany mohou přímo přispívat do 

EFSI a mohou být součástí jeho řídící 

struktury. 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 

by měla být účast v EFSI otevřená třetím 

stranám, včetně členských států, 

vnitrostátních podpůrných a investičních 

bank nebo veřejných agentur vlastněných 

nebo kontrolovaných členskými státy či 

regionálními orgány veřejné moci, 

subjektů soukromého sektoru a subjektů 

mimo Unii, a to se souhlasem stávajících 

přispěvatelů. Třetí strany mohou přímo 

přispívat do EFSI a mohou být součástí 

jeho řídící struktury, pokud budou při 

přijímání rozhodnutí a při určování 

politik a strategií prosazovány obecné 

evropské zájmy. 
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Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) EIB by měla za použití dostupných 

prostředků a zdrojů podporovat vývoj 

geografických a tematických investičních 

platforem, a sdružovat tak spoluinvestory, 

orgány veřejné moci, odborníky, 

vzdělávací, školicí a výzkumné instituce a 

další příslušné subjekty na unijní, státní a 

regionální úrovni v zájmu podpory 

inovací, rozvoje dovedností a vytváření 

kvalitních a udržitelných pracovních míst 

v klíčových oblastech, v nichž je zapotřebí 

více investic. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20b) Finanční příspěvky členských států 

do EFSI, včetně možné účasti v 

investičních platformách, by Komise při 

určování fiskálních změn v rámci 

preventivních nebo nápravných opatření 

Paktu neměla brát v úvahu. V případě 

překročení referenční hodnoty schodku by 

Komise neměla zahajovat postup při 

nadměrném schodku, pokud je schodek 

způsobený pouze tímto příspěvkem, pokud 

není vysoký a pokud lze očekávat, že bude 

pouze dočasný. Žádný postup by neměl být 

zahajován ani při posuzování překročení 

referenční hodnoty dluhu v případě, že 

toto překročení je způsobeno pouze 

příspěvky do EFSI. 
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Odůvodnění 

Je třeba povzbudit co nejvíce členských států k účasti v EFSI s cílem maximalizovat pozitivní 

dopady na evropskou ekonomiku. Finanční příspěvky členských států, včetně příspěvků do 

investičních platforem, by neměly být podnětem pro zahájení postupu při nadměrném 

schodku. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

prostřednictvím evropských strukturálních 

a investičních fondů přispět na financování 

způsobilých projektů, jež jsou 

podporovány zárukou EU. Díky tomuto 

flexibilnímu přístupu by se měl 

maximalizovat potenciál pro přilákání 

investorů do oblastí investic, na něž se 

EFSI zaměřuje. 

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

prostřednictvím evropských strukturálních 

a investičních fondů přispět na financování 

způsobilých projektů, jež jsou 

podporovány zárukou EU. Díky tomuto 

flexibilnímu přístupu by se měl 

maximalizovat potenciál pro přilákání 

investorů do oblastí investic, na něž se 

EFSI zaměřuje. Fond EFSI může být 

rovněž použit ke spolufinancování 

projektů způsobilých k čerpání pomoci z 

evropských strukturálních a investičních 

fondů. 

Odůvodnění 

K EFSI by mělo být přistupováno jako k doplňkovému investičnímu nástroji ke stávajícím 

evropským strukturálním fondům. Proto by mělo za účelem maximalizace účinků obou 

nástrojů fungovat spolufinancování projektů u EFSI i ESIF. Zejména využití finančních 

nástrojů dostupných v rámci EFSI, jako jsou půjčky, by mohlo pomoci uskutečnit řadu 

důležitých projektů v rámci strukturální politiky, jež byly zablokovány v důsledku nedostatku 

prostředků z veřejných zdrojů. 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) EIB by měla činnosti podporované ze (25) EIB by měla činnosti podporované ze 
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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. 

strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 

posoudit jejich relevanci, výsledky a 

dopad, zejména co se týče sociálního a 

ekonomického dopadu, se zvláštním 

zřetelem k vytváření pracovních míst, a 

určit aspekty, které by mohly vést ke 

zlepšení budoucích činností. Taková 

hodnocení by měla přispívat k 

odpovědnosti a provedení analýzy 

udržitelnosti. Ve formě zpráv by měla být 

pravidelně předkládána Evropskému 

parlamentu k vyjádření stanoviska. 

Odůvodnění 

Je nezbytné zhodnotit dopad činností podporovaných EFSI, zejména co se týče vytváření 

nových pracovních míst. 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno Evropské centrum pro 

investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 

přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 

stavět na odborných zkušenostech Komise, 

EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 

řídících orgánů evropských strukturálních a 

investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 

jednotné kontaktní místo pro dotazy 

týkající se technické pomoci pro investice 

v Unii. 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno 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, zástupců malých a 

středních podniků a odborníků v otázkách 

sociální politiky a politiky zaměstnanosti. 

Mělo by tak vzniknout jednotné kontaktní 

místo pro dotazy týkající se technické 

pomoci pro investice v Unii, přičemž 

přístup k němu by posiloval vícejazyčný a 

ještě více decentralizovaný přístup 

podporující účinné šíření informací.  
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Za účelem částečného financování 

příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 

sníženo finanční krytí Horizontu – 

rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2014–2020, stanoveného 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/20133. Uvedené programy slouží 

cílům, jež nejsou fondem EFSI 

duplikovány. Avšak očekává se, že díky 

snížení krytí obou programů s cílem 

financovat záruční fond bude v některých 

oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 

objem financování, než je možné 

prostřednictvím stávajících programů. 

EFSI by měl být schopen s pomocí 

pákového efektu a záruky EU 

multiplikovat finanční účinek v uvedených 

oblastech výzkumu, vývoje a inovací a 

dopravní, telekomunikační a energetické 

infrastruktury, a dosáhnout tak lepšího 

výsledku, než kdyby byly zdroje 

vynaloženy prostřednictvím grantů v rámci 

plánovaných programů Horizont 2020 

a Nástroj pro propojení Evropy. Je proto 

vhodné část financování, jež je aktuálně 

určeno pro uvedené programy, přesměrovat 

ve prospěch EFSI. 

(29) Za účelem částečného financování 

příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 

sníženo finanční krytí Horizontu – 

rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2014–2020, stanoveného 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/20133. Uvedené programy slouží 

cílům, jež nejsou fondem EFSI 

duplikovány. Avšak očekává se, že díky 

snížení krytí obou programů s cílem 

financovat záruční fond bude v některých 

oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 

objem financování, než je možné 

prostřednictvím stávajících programů. 

EFSI by měl být schopen s pomocí 

pákového efektu a záruky EU 

multiplikovat finanční účinek v uvedených 

oblastech výzkumu, vývoje a inovací a 

dopravní, telekomunikační a energetické 

infrastruktury, a dosáhnout tak lepšího 

výsledku, než kdyby byly zdroje 

vynaloženy prostřednictvím grantů v rámci 

plánovaných programů Horizont 2020 

a Nástroj pro propojení Evropy. Je proto 

vhodné část financování, jež je aktuálně 

určeno pro uvedené programy, přesměrovat 

ve prospěch EFSI, aniž by musely být 

obětovány původní cíle těchto programů. 

__________________ __________________ 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – 

rámcový program pro výzkum a inovace 

(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 

č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 104). 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – 

rámcový program pro výzkum a inovace 

(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 

č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 104). 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129). 

(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129). 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

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 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 a 

transparentní informace, na nichž mohou 

zakládat svá investiční rozhodnutí. V 

souvislosti s tímto seznamem bude kladen 

důraz na ochranu významných 

obchodních tajemství. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 

evropským občanům, měla by EIB 

Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI. 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 

evropským občanům, měla by EIB 

Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o reálných ekonomických a sociálních 

výsledcích EFSI se zvláštním zřetelem k 

vytváření pracovních míst. Za tímto 

účelem by EIB měla Evropskému 

parlamentu a Radě předkládat každoroční 

zprávy k vyjádření stanoviska. 

Odůvodnění 

Upřesňuje se obsah pravidelných zpráv, které bude podávat EIB Evropskému parlamentu a 

Radě. Jak již bylo uvedeno, je nezbytné zhodnotit, zda mají financované investice vliv na 

vytváření pracovních míst. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise uzavře s Evropskou investiční 

bankou (EIB) dohodu o zřízení Evropského 

fondu pro strategické investice (dále jen 

„EFSI“). 

1. Na základě mandátu vydaného 

Evropskou radou a Evropským 

parlamentem může Komise uzavřít 

s Evropskou investiční bankou (EIB) 

dohodu o zřízení Evropského fondu pro 

strategické investice (dále jen „EFSI“). 

Tato dohoda bude předána Evropskému 

parlamentu a Radě a bude zveřejněna. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii a Cílem EFSI je podpořit kvalitní veřejné a 
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zajistit lepší přístup k financování pro 

podniky s nejvýše 3000 zaměstnanci, s 

obzvláštním důrazem na malé a střední 

podniky, tím, že se EIB poskytne 

schopnost nést riziko (dále jen „dohoda o 

EFSI“). 

soukromé investice v Unii a zajistit lepší 

přístup k financování pro podniky s 

nejvýše 3000 zaměstnanci, s obzvláštním 

důrazem na malé a střední podniky a 

mikropodniky a sociální podniky, tím, že 

se EIB poskytne schopnost nést riziko 

(dále jen „dohoda o EFSI“). Celkovým 

cílem EFSI je podpora cílů strategie 

Evropa 2020 a udržitelného a 

dlouhodobého růstu podporujícího 

začlenění a tvorby pracovních míst v Unii. 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 

členské státy. Se souhlasem stávajících 

přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 

rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných subjektů vlastněných nebo 

ovládaných členskými státy, a subjekty 

soukromého sektoru. 

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 

členské státy. Se souhlasem stávajících 

přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 

rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných subjektů vlastněných nebo 

ovládaných členskými státy nebo 

regionálními a místními orgány, 

a subjekty soukromého sektoru. 

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 

poradenských službách EIB a Komise a 

poskytovat poradenskou podporu při 

identifikaci, přípravě a vývoji investičního 

2. Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. EIAH musí být transparentní a 

nezávislé. Jeho cílem je stavět na 

současných poradenských službách EIB a 

Komise a poskytovat poradenskou podporu 
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projektu a fungovat jako jednotné centrum 

pro technické poradenství pro projektové 

financování v Unii. To zahrnuje podporu 

při využívání technické pomoci pro 

strukturování projektu, využívání 

inovativních finančních nástrojů, využívání 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a popřípadě poradenství o 

příslušných otázkách právních předpisů 

EU. 

při identifikaci, přípravě a vývoji 

investičního projektu a fungovat jako 

jednotné centrum pro technické 

poradenství pro projektové financování v 

Unii. To zahrnuje podporu při využívání 

technické pomoci pro strukturování 

projektu, využívání inovativních 

finančních nástrojů, využívání partnerství 

veřejného a soukromého sektoru a 

popřípadě poradenství o příslušných 

otázkách právních předpisů EU. EIAH ve 

spolupráci s Komisí zavede komunikační 

strategii pro informování veřejnosti o 

svých aktivitách.  

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 

odborných znalostí EIB, Komise, 

vnitrostátních podpůrných bank a řídících 

orgánů evropských strukturálních 

a investičních fondů. 

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 

odborných znalostí EIB, Komise, 

vnitrostátních podpůrných bank a řídících 

orgánů evropských strukturálních 

a investičních fondů a odborníků v oblasti 

zaměstnanosti a sociálních věcí a 

pravidelně konzultuje s dotčenými 

zúčastněnými stranami. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy, které se stanou stranami 

dohody o EFSI, mohou poskytnout svůj 

příspěvek zejména v hotovosti nebo ve 

formě záruky přijatelné pro EIB. Jiné třetí 

strany mohou svůj příspěvek poskytnout 

3. Členské státy, které se stanou stranami 

dohody o EFSI, mohou poskytnout svůj 

příspěvek zejména v hotovosti nebo ve 

formě záruky přijatelné pro EIB. Jiné třetí 

strany mohou svůj příspěvek poskytnout 

pouze v hotovosti. Finanční příspěvky 
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pouze v hotovosti. členských států do EFSI, včetně možné 

účasti v investičních platformách, nebere 

Komise při určování fiskálních změn v 

rámci preventivních nebo nápravných 

opatření Paktu stability a růstu v úvahu. 

V případě překročení referenční hodnoty 

schodku Komise nezahájí postup při 

nadměrném schodku, pokud je schodek 

způsobený pouze tímto příspěvkem, není 

vysoký a lze očekávat, že bude pouze 

dočasný. Žádný postup by neměl být 

zahajován ani při posuzování překročení 

referenční hodnoty dluhu v případě, že 

toto překročení je způsobeno pouze 

příspěvky do EFSI. 

Odůvodnění 

Je třeba povzbudit co nejvíce členských států k účasti v EFSI s cílem maximalizovat pozitivní 

dopady na evropskou ekonomiku. Finanční příspěvky členských států, včetně příspěvků do 

investičních platforem, by neměly být podnětem pro zahájení postupu při nadměrném 

schodku. 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI řídí 

řídící výbor určující strategickou orientaci, 

strategické přidělování aktiv a provozní 

politiky a postupy, včetně investiční 

politiky projektů, které může EFSI 

podpořit, a rizikový profil EFSI, v souladu 

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

předsedu zvolí jednoho ze svých členů. 

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI řídí 

řídící výbor určující strategickou orientaci, 

strategické přidělování aktiv a provozní 

politiky a postupy, včetně investiční 

politiky projektů, které může EFSI 

podpořit, a rizikový profil EFSI, v souladu 

s cíli podle čl. 5 odst. 2. Členové řídícího 

výboru zahrnují jednoho nebo více 

zástupců s prokazatelnými odbornými 

znalostmi v oblasti politiky zaměstnanosti 

a sociální politiky, kteří jsou schopni řešit 

hlavní sociálně-ekonomické problémy 

v Unii. Řídící výbor si za předsedu zvolí 

jednoho ze svých členů. Řídící výbor jedná 

transparentně a nezávisle. 

 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rozhodnutí řídícího výboru se nepřijme, 

pokud proti němu hlasuje Komise nebo 

EIB. 

Rozhodnutí řídícího výboru se nepřijme, 

pokud proti němu hlasuje Komise nebo 

EIB. Jestliže k tomu dojde, jsou důvody 

hlasování proti přijetí rozhodnutí sděleny 

členům Řídícího výboru. Evropský 

parlament je o veškerých sporech 

informován ve výroční zprávě. 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

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 

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

investiční výbor, který odpovídá za 
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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. 

přezkum případných operací (včetně 

investičních platforem) v souladu s 

investiční politikou EFSI a za schvalování 

podpory ze záruky EU pro operace (včetně 

investičních platforem), jež jsou v souladu 

s článkem 5, a to bez ohledu na jejich 

geografickou polohu. 

 

 

Pozměňovací návrh  43 

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. 

Nezávislí odborníci musí mít vysokou 

úroveň relevantních tržních zkušeností 

v oblasti projektového financování, 

znalosti o příslušných sektorech a jejich 

specifičnosti nebo makroekonomii. 

Alespoň jeden odborník má příslušné 

odborné znalosti, které mu umožní 

posuzování výsledků projektů z hlediska 

zaměstnanosti a sociálních věcí. Všechny 

odborníky jmenuje řídící výbor 

na obnovitelné funkční období tří let na 

základě jejich schopností transparentním 

a nezávislým postupem. Všichni odborníci 

předloží písemné prohlášení, že se 

nenachází ve střetu zájmů, pokud jde o 

investiční operaci.  

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Při jakémkoli jmenování, výběru nebo 

náboru pro orgány EFSI se použije 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(XXXX) o zlepšení genderové vyváženosti 

mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 

členy správní rady společností kotovaných 

na burzách a o souvisejících opatřeních 

(2012/0299/COD). 

Odůvodnění 

Směrnice o zlepšení genderové vyváženosti má velký význam i pro výbor EFSI, neboť 

vyvážená genderová skladba bude mít kladný dopad i na investiční strukturu. 

 

 

Pozměňovací návrh  45 

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 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. Všechny dotčené operace musí být 

v souladu s politikami Unie, přispívat 

k dosahování cílů strategie Evropa 2020 
a musí podporovat některý z těchto 

obecných cílů: 

 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) investice do vzdělávání a odborné 

přípravy, zdravotní péče, výzkumu a 

vývoje, informačních a komunikačních 

technologií a inovací; 

b) kapitálové investice na podporu 

sociálních politik včetně sociálních služeb, 

vzdělávání od raného věku a odborné 
přípravy, zdravotnictví a pečovatelských 
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služeb, výzkumu a vývoje, informačních 

a komunikačních technologií a inovací, 

sociální ekonomiky a sociálních podniků; 

 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) projekty infrastruktury v oblasti 

životního prostředí, přírodních zdrojů, 

rozvoje měst a v sociální oblasti; 

d) projekty infrastruktury v oblasti 

životního prostředí, přírodních zdrojů, 

rozvoje měst, v sociální oblasti a v oblasti 

veřejných služeb; 

 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ea) investice s vysokou sociálně-

ekonomickou návratností podporující 

udržitelný a dlouhodobý růst, vytváření 

pracovních míst a hospodářskou, sociální 

a územní soudržnost; 

 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 S cílem směrovat výběr projektů, které 

může EFSI podpořit, začlení řídící výbor 

zohlednění dopadu na zaměstnanost 

a sociální oblast do strategické orientace, 

do pokynů ke strategickému přidělování 
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aktiv a do provozních politik a postupů, 

včetně investičních politik. 

 

Pozměňovací návrh  50 

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. Fond 

EFSI může být rovněž použit k 

financování projektů způsobilých k 

čerpání pomoci z evropských 

strukturálních a investičních fondů. 

Odůvodnění 

K EFSI by mělo být přistupováno jako k doplňkovému investičnímu nástroji ke stávajícím 

evropským strukturálním fondům. Proto by mělo za účelem maximalizace účinků obou 

nástrojů fungovat spolufinancování projektů u EFSI i ESIF. Zejména využití finančních 

nástrojů dostupných v rámci EFSI, jako jsou půjčky, by mohlo pomoci uskutečnit řadu 

důležitých projektů v rámci strukturální politiky, jež byly zablokovány v důsledku nedostatku 

prostředků z veřejných zdrojů. 

 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise a EIB za podpory členských 

států podněcují vytvoření transparentního 

seznamu možných současných i budoucích 

investičních projektů v Unii. Tímto 

seznamem nejsou dotčeny konečné 

projekty vybrané pro podporu podle čl. 3 

odst. 5. 

1. Komise a EIB za podpory členských 

států a regionálních a místních orgánů 

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. 
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Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

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, strukturovaně 

a transparentně rozšiřují informace 

o současných a budoucích investicích, 

které významným způsobem přispívají 

k dosažení cílů politiky EU. 

 

 

Pozměňovací návrh  53 

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 a regionální a místní 

orgány vypracují, aktualizují a pravidelně, 

transparentně a strukturovaně rozšiřují 

informace o současných a budoucích 

investičních projektech na svém území. 

 

 

Pozměňovací návrh  54 

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 

1. EIB a investiční výbor EFSI, popřípadě 

ve spolupráci s EIF, podávají Komisi, 

Radě a Evropskému parlamentu jednou za 

půl roku zprávu o finančních 

a investičních operacích EIB a EFSI podle 

tohoto nařízení. Tato zpráva zahrnuje 
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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. 

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. Zpráva by měla obsahovat 

i podrobné kvalitativní posouzení 

dotčených operací podle článku 5. 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) posouzení přínosu k cílům Unie, 

zejména pokud jde o cíle strategie Evropa 

2020 v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání 

a snížení chudoby; 

 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) posouzení počtu, kvality 

a udržitelnosti vytvořených pracovních 

míst; 

 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) posouzení kvality finančních a 

investičních operací EIB; 

d) posouzení kvality finančních 

a investičních operací EIB a dosažených 

výsledků; 

 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Do společné zprávy o zaměstnanosti, která 

doprovází sdělení Komise o analýze 

ročního růstu, Komise zařadí podrobné 

posouzení přímého dopadu investic 

financovaných z EFSI na tvorbu 

pracovních míst, jakož i analýzu 

vedlejších účinků těchto investic na 

zaměstnanost v Evropě. 

 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) EIB zveřejní komplexní zprávu 

o fungování EFSI; 

a) EIB zveřejní komplexní zprávu 

o fungování EFSI a své výsledky z hlediska 

růstu a pracovních míst; 

 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise nejpozději do [PO insert date 5. Komise nejpozději do [PO insert date 
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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. 

three years after the entry into force of this 

Regulation] předloží Evropskému 

parlamentu a Radě komplexní posouzení 

kvality pro hodnocení skutečného 

socioekonomického účinku tohoto 

zvláštního strategického plánu na 
uplatňování tohoto nařízení, doplněnou 

případně o příslušný návrh. 

Odůvodnění 

Fond EFSI by měl být jako celek posouzen po třech letech, aby bylo možno rozhodnout, zda 

jako krátkodobý mimořádný nástroj dosáhl svých cílů. 

 

Pozměňovací návrh  61 

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 záruka EU, důvod se domnívat, 

že existuje možný případ podvodu, 

korupce, praní peněz nebo jakéhokoli 

jiného protiprávního jednání, které může 

ohrozit finanční zájmy Unie. 
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