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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) se zakládá na všeobecné shodě ohledně toho, 

že v Evropské unii panuje chronický nedostatek prostředků na financování klíčových 

infrastruktur a inovací. Navrhovatel vítá návrh nařízení, který Komise předložila, a považuje 

ho za krok směrem k tomuto cíli. Toto stanovisko se soustředí na to, aby EFSI dosáhl svých 

cílů se zaměřením na jednotný trh a zároveň aby cíle a struktury financování EFSI byly 

konzistentně propojeny se stávajícím acquis, cíli a finančními nástroji Unie. 

Vzhledem k cíli fondu vybízí navrhovatel k tomu, aby nařízení výslovně odkazovalo na 

zahrnutí mikropodniků (v souladu s definicí obsaženou v doporučení Komise 2003/361/ES) 

a malých a středních podniků. Zahrnuty jsou rovněž podniky sociální ekonomiky, jako jsou 

družstva, sdružení, nadace a vzájemné pojišťovny. 

Navrhovatel podporuje doplnění čl. 5 odst. 2 s cílem nasměrovat působnost fondu do odvětví 

a hospodářství, která by z dodatečného investičního kapitálu měla největší prospěch, a to 

v podobě pracovních míst, inovací a infrastruktury. To by znamenalo realizovat projekty 

v odvětvích a hospodářstvích, která se v současnosti potýkají s nízkou mírou zaměstnanosti, 

inovací a hospodářské výkonnosti, zároveň ale v těchto oblastech mají vysoký dlouhodobý 

potenciál. Takové projekty by měly vést k hospodářským, sociálním a environmentálním 

přínosům, které budou dlouhodobě udržitelné.  

Jedním z cílů EFSI by měl být rozvoj vnitřního trhu, zejména jednotného digitálního trhu 

a digitální infrastruktury. Dokončení jednotného digitálního trhu zajistí vytvoření kvalitních 

pracovních příležitostí, růst a inovace. Rozvoj digitální infrastruktury je navíc jedním 

z předpokladů znalostní a inkluzivní společnosti. 

Je třeba objasnit, že projekty financované EFSI nebudou v žádném případě zahrnovat 

pokoutní privatizaci veřejných statků a služeb a zajistí trvání zásady subsidiarity, zejména 

právo orgánů veřejné moci poskytovat veřejné služby podle svých představ. Cíle projektů by 

měly být konzistentní a slučitelné s cíli Unie, včetně ustanovení o státní pomoci a veřejných 

zakázkách, a zároveň odstraňovat zbytečné překážky plného fungování jednotného trhu, 

respektovat subsidiaritu a zajišťovat místní odpovědnost (místní / regionální orgány, občanská 

společnost atd.) a případně zapojení místní úrovně do projektů. Projekty by v rámci možností 

měly mít také přidanou hodnotu pro EU.  

V souvislosti s přesměrováním finančních prostředků programu Horizont 2020 do EFSI se 

navrhuje zavést omezení, takže by bylo možné převádět prostředky z programu Horizont 

2020 pouze z projektů, které již mají úzkou vazbu na trh. Tím by se zajistilo, že projekty, 

které jsou teprve v počáteční fázi a které jsou rizikové a v důsledku toho méně přitažlivé pro 

investory, budou i nadále financovány prostřednictvím programu Horizont 2020. Bude tak 

zaručeno, že EU bude i nadále podporovat inovace v rané fázi pro inteligentní, udržitelný 

a inkluzivní růst. 

Konečně se navrhuje začlenění předběžných kontrol, mj. zejména toho, zda byly všechny 

financované projekty kladně posouzeny z hlediska dopadů na hospodářskou, sociální 

a environmentální udržitelnost. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 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 

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. 

(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 

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 

vnitřní a vnější konkurenceschopnost. 

Investice jsou klíčovým prvkem, který 

nepodporuje pouze rychlé hospodářské 

a sociální oživení po prodělané krizi, ale 

podporuje rovněž vytváření většího počtu 

kvalitnějších pracovních míst v celé Unii. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 

Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 

zejména prostřednictvím iniciativ 

uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 

směřovaly k inteligentnímu růstu 

podporujícímu začlenění. Evropská 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 

Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 

zejména prostřednictvím iniciativ 

uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 

směřovaly k inteligentnímu růstu 

podporujícímu začlenění, a prostřednictvím 
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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. 

evropského semestru, jehož smyslem je 

koordinace hospodářských politik 

prostřednictvím evropského semestru pro 

koordinaci hospodářských politik. 

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. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 

zvolený předseda Evropské komise 

Evropskému parlamentu dokument 

nastiňující politické směry Komise. Tento 

dokument vyzval k aktivaci „dodatečných 

veřejných a soukromých investic do reálné 

ekonomiky v objemu až 300 miliard EUR 

v následujících třech letech“, které mají 

stimulovat investice za účelem vytváření 

pracovních míst. 

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 

zvolený předseda Evropské komise 

Evropskému parlamentu dokument 

nastiňující politické směry Komise. Tento 

dokument vyzval k energetické unii, 

propojenému jednotnému digitálnímu 

trhu a k aktivaci „dodatečných veřejných 

a soukromých investic do reálné 

ekonomiky v objemu až 300 miliard EUR 

v následujících třech letech“, které mají 

stimulovat investice za účelem vytváření 

pracovních míst. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, posílení vnitřního 

trhu, zejména v oblasti energetických, 
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regulace. Tato doprovodná opatření by 

měla působit nejen ve prospěch EFSI, ale 

investic v celé Evropě obecně. 

digitálních a kapitálových trhů, a zvýšení 

předvídatelnosti regulace a podpoře změny 

přístupu, který by měl vycházet 

z podstoupených rizik. Tato doprovodná 

opatření by měla působit nejen ve prospěch 

EFSI, ale investic v celé Evropě obecně. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) EFSI by měl splňovat pravidla Unie 

v oblasti hospodářské soutěže, která jsou 

platná pro podniky (články 101 až 106 

Smlouvy o fungování Evropské unie).  

 

Pozměňovací návrh  6 

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 

Evropě by mělo přispět k posílení 

hospodářské, sociální a teritoriální 

soudržnosti Unie. 

(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 mikropodniky, malé 

a střední podniky, jak je uvedeno 

v doporučení Komise 2003/361/ES1a, 
a začínající podniky. Je rovněž na místě 

umožnit takovýto zlepšený přístup k 

financování podnikům se střední tržní 

kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 1500 

zaměstnanci. Překonání současných obtíží 

v oblasti financování v Evropě by mělo 

přispět k posílení hospodářské, sociální 

a teritoriální soudržnosti Unie a podpořit 

konkurenceschopnost, inovace, 

hospodářský růst a vytváření pracovních 

míst v Unii. 
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 __________________ 

 1a Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 

6. května 2003 o definici mikropodniků, 

malých a středních podniků (Úř. věst. 

L 124, 20.5.2003, s. 36) 
 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) EFSI by měl podporovat strategické 

investice s vysokou přidanou ekonomickou 

hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 

cílů politiky Unie. 

(11) EFSI by měl podporovat strategické 

investice s vysokou přidanou ekonomickou 

hodnotou, včetně investic s vysokou 

sociální a environmentální hodnotou, jež 

budou přispívat k dosažení cílů politiky 

Unie a současně povedou ke krátkodobým 

hospodářským, sociálním 

a environmentálním přínosům 

a k dlouhodobé udržitelnosti. 

 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) O využití podpory EFSI pro 

infrastrukturní projekty a velké projekty 

pro podniky se střední tržní kapitalizací by 

měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 

výbor by měl být složen z nezávislých 

odborníků se znalostmi a zkušenostmi 

v oblasti investičních projektů. Investiční 

výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 

EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 

plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 

využití zkušeností EIF by měl EFSI 

podporovat financování pro EIF, aby EIF 

(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 strukturování a financování 

investičních projektů a nejméně v jedné 

oblasti uvedené v tomto nařízení. 

Investiční výbor by měl odpovídat řídícímu 

výboru EFSI, jenž by měl provádět dohled 

nad plněním cílů EFSI. V zájmu 
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umožnil realizaci individuálních projektů 

týkajících se malých a středních podniků a 

malých podniků se střední tržní 

kapitalizací. 

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  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) V zájmu transparentnosti, 

zodpovědnosti a nezávislosti řídícího 

výboru a investičního výboru by měl být 

zřízen a prováděn systém předcházení 

střetům zájmů. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie musí být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze 

strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto 

účelem formuluje soubor hlavních zásad 

pro posuzování státní podpory, jež bude 

muset daný projekt dodržet, aby byl 

způsobilý pro podporu EFSI. Komise 

sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 

splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 

jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 

posuzována v rámci zjednodušeného a 

zrychleného posouzení státní podpory, při 

němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

Komise zabývat, bude proporcionalita 

veřejné podpory (neexistence nadměrné 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie by měly být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze 

strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto 

účelem formuluje soubor hlavních zásad 

pro posuzování státní podpory, jež bude 

muset daný projekt dodržet, aby byl 

způsobilý pro podporu EFSI. Komise 

sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 

splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 

jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 

posuzována v rámci zjednodušeného a 

zrychleného posouzení státní podpory, při 

němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

Komise zabývat, bude proporcionalita 

veřejné podpory (neexistence nadměrné 
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kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 

vydá k souboru hlavních zásad další 

pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 

využití veřejných prostředků. 

kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 

vydá k souboru hlavních zásad další 

pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 

využití veřejných prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (29a) Vzhledem k tomu, že EFSI by měl 

podnikům pomáhat překonat nedostatek 

kapitálu, hrozí nebezpečí, že základní 

vědecký výzkum nebo vědecký výzkum, 

který je teprve v rané fázi, nebude mít 

prospěch z tohoto nařízení. Za účelem 

ochrany výzkumných činností, které 

pravděpodobně nebudou mít přímý 

prospěch z tohoto nařízení, by Komise 

proto měla zajistit, aby veškeré použité 

finanční prostředky z programu Horizont 

2020 pocházely pouze z programů na 

financování činností, které mají úzkou 

vazbu na trh. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise uzavře s Evropskou investiční 

bankou (EIB) dohodu o zřízení 

Evropského fondu pro strategické investice 

(dále jen „EFSI“). 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 20a, pokud jde o dohodu 

s Evropskou investiční bankou (EIB) 

o zřízení Evropského fondu pro strategické 

investice (dále jen „EFSI“). 

Odůvodnění 

Parlament a Rada musí coby spolutvůrci právních předpisů přezkoumat podmínky ustanovení 

dohody mezi Komisí a Evropskou investiční bankou před jejím vstupem v platnost. 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii a 

zajistit lepší přístup k financování pro 

podniky s nejvýše 3000 zaměstnanci, s 

obzvláštním důrazem na malé a střední 

podniky, tím, že se EIB poskytne 

schopnost nést riziko (dále jen „dohoda o 

EFSI“). 

Cílem EFSI je nediskriminačním 

způsobem podpořit investice v Unii, jak je 

uvedeno v čl. 5 odst. 2, jež by vedly 

k dlouhodobému konkurenceschopnému 

a udržitelnému růstu, a zajistit lepší 

přístup k financování pro podniky s 

nejvýše 1500 zaměstnanci, s obzvláštním 

důrazem na mikropodniky a malé a střední 

podniky, včetně začínajících podniků, tím, 

že se EIB poskytne schopnost nést riziko 

(dále jen „dohoda o EFSI“). 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

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

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 EFSI podporuje strategické investice 

s vysokou přidanou ekonomickou 

hodnotou, včetně investic s vysokou 

sociální a environmentální hodnotou, 

jako je dokončení a integrace jednotného 

trhu, jež současně vede ke krátkodobým 

hospodářským přínosům a k dlouhodobé 

udržitelnosti ve všech oblastech, včetně 

vytváření pracovních míst, jako jsou cíle 

strategie Unie pro inteligentní, udržitelný 

a inkluzivní růst a podpora ekonomické, 

sociální a územní soudržnosti, čímž 

přispívají k dosažení politických cílů Unie. 

Všechny projekty musí být slučitelné 

s acquis Unie a s jejími politikami 

a nástroji. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(g) požadavky ohledně použití záruky EU, 

mimo jiné včetně konkrétních lhůt 

a klíčových ukazatelů výkonnosti; 

(g) požadavky ohledně použití záruky EU, 

mimo jiné včetně konkrétních lhůt, 

klíčových projektů a oblastí financování 

stanovených v čl. 5 odst. 2 a klíčových 

ukazatelů výkonnosti; 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 

poradenských službách EIB a Komise a 

poskytovat poradenskou podporu při 

identifikaci, přípravě a vývoji investičního 

projektu a fungovat jako jednotné centrum 

pro technické poradenství pro projektové 

financování v Unii. To zahrnuje podporu 

při využívání technické pomoci pro 

strukturování projektu, využívání 

inovativních finančních nástrojů, využívání 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a popřípadě poradenství o 

příslušných otázkách právních předpisů 

EU. 

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 

poradenských službách EIB a Komise a 

poskytovat poradenskou podporu při 

identifikaci, přípravě a vývoji investičního 

projektu a fungovat jako jednotné centrum 

pro technické poradenství pro projektové 

financování v Unii. To zahrnuje podporu 

při využívání technické pomoci pro 

strukturování projektu, využívání 

inovativních finančních nástrojů, využívání 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a popřípadě poradenství o 

oblastech a tématech právních předpisů 

a politik Unie, které mají zvláštní význam 

s ohledem na cíle stanovené v čl. 5 odst. 2. 

Zvláštní pozornost je věnována 

poskytování informací a podpory 

novátorským podnikatelům. 
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Pozměňovací návrh  17 

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 šest 

nezávislých odborníků a výkonný ředitel. 

Nezávislí odborníci musí mít vysokou 

úroveň relevantních tržních zkušeností 

v oblasti strukturování a financování 

investičních projektů a nejméně v jedné 

z oblastí uvedených v čl. 5 odst. 2. Řídící 

výbor tyto odborníky jmenuje na 

obnovitelné funkční období tří let. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Investiční výbor odpovídá řídícímu 

výboru, jenž dohlíží na plnění cílů EFSI. 

Při provádění pokynů přijatých řídícím 

výborem se však investiční výbor 

instrukcemi EIB, členských států, jiných 

orgánů Unie ani jakýchkoli jiných 

subjektů neřídí.  

Odůvodnění 

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit interakci mezi řídícím a investičním 

výborem a jednoznačně stanovit, že investiční výbor přijímá nezávislá rozhodnutí. 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

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

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: 

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. 

 EFSI se zaměřuje na projekty s vyšším 

rizikovým profilem, než mají stávající 

nástroje nebo programy EIB a Unie, aby 

byla zajištěna komplementarita ke 

stávajícím operacím. 

 Dotčené operace musí být v souladu 

s politikami Unie, musí doplňovat stávající 

programy Unie, usilovat o co nejúčinnější 

zhodnocení finančních prostředků 

v souladu s právními předpisy Unie 

o veřejných zakázkách a pokud je to 

možné, musí mít přidanou hodnotu Unie 

a musí podporovat některý z těchto 

obecných cílů: 

 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

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

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 

dopravy, zejména v průmyslových 

centrech, energetika, zejména energetická 

propojení a digitální infrastruktura; 

a) rozvoj vnitřního trhu a jeho 

infrastruktury, včetně oblasti jednotného 

digitálního trhu, dopravy a udržitelné 

mobility, včetně veřejné dopravy, v 

průmyslových, městských a turistických 

centrech a ve venkovských oblastech; 

energetika, jako například energetická 

propojení, synchronizace a skladování 

energie; a telekomunikační infrastruktura, 
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zejména za účelem minimalizace rozdílů 

mezi městy a venkovem; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

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) investice do vzdělávání a odborné 

přípravy, digitálních dovedností 

a gramotnosti a do kulturního a tvůrčího 

odvětví, zdravotní péče, výzkumu a vývoje 

a do inovací, včetně investic 

do infrastruktury; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 ve 

veřejných službách, včetně digitalizace 

veřejné správy a elektronického zadávání 

veřejných zakázek; 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Za účelem ochrany výzkumných činností, 

které pravděpodobně nebudou mít přímý 

prospěch z tohoto nařízení, Komise zajistí, 

aby veškeré využité finanční prostředky 

podle přílohy II nařízení (EU) č. 

1291/2013 pocházely pouze z programů 

na financování činností, které mají úzkou 

vazbu na trh. 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

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

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Poskytnutí záruky EU na finanční a 

investiční operace EIB je podmíněno 

komplexním posouzením dopadu na 

udržitelný rozvoj, které zohlední 

hospodářský, environmentální a sociální 

dopad, přidanou hodnotu Unie a pozitivní 

dopad na tvorbu pracovních míst, růst a 

integraci vnitřního trhu. 

 

 

Pozměňovací návrh  25 

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 vytvoří transparentní seznam 

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  26 

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, transparentně a strukturovaně 

rozšiřují informace o současných 

a budoucích investicích, které významným 

způsobem přispívají k dosažení cílů 

politiky Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

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  28 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) posouzení kvality finančních a 

investičních operací EIB; 

d) posouzení kvality a účinnosti finančních 

a investičních operací EIB; 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. EIB a Komise posoudí, zda 

přesměrování prostředků z programu 

Horizont 2020 a Nástroje pro propojení 

Evropy vedlo k účinnějšímu využití 

veřejných finančních prostředků a k 

uvolnění většího množství prostředků ze 

soukromého sektoru než z rozpočtu Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  30 

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 střetu zájmů, 

podvodu, korupce, praní peněz nebo jiného 

protiprávního jednání, které může ohrozit 

finanční zájmy Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Článek 18 

Nařízení (EU) č.°1291/2013 

Čl. 6 – odst. 1, 2, 3 a příloha II 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18 vypouští se 

Změny nařízení (EU) č. 1291/2013  
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Nařízení (EU) č. 1291/2013 se mění takto:  

1) V článku 6 se odstavce 1, 2 a 3 

nahrazují tímto: 

 

'1. Finanční krytí pro provedení 

programu Horizont 2020 se stanoví na 74 

328,3 milionu EUR v běžných cenách, 

přičemž maximálně 71 966,9 milionu 

EUR z této částky se přidělí na činnosti 

podle hlavy XIX Smlouvy o fungování 

EU.  

 

Roční rozpočtové prostředky schvaluje 

Evropský parlament a Rada v mezích 

víceletého finančního rámce. 

 

2. Částka na činnosti podle hlavy XIX 

Smlouvy o fungování EU se mezi priority 

uvedené v čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení 

rozdělí takto: 

 

a) vynikající věda 23 897,0 milionu EUR 

v běžných cenách;  

 

b) vedoucí postavení v průmyslu 16 430,5 

milionu EUR v běžných cenách; 

 

c) společenské výzvy 28 560,7 milionu 

EUR v běžných cenách.  

 

Maximální celková částka finančního 

příspěvku Unie z programu Horizont 2020 

na specifické cíle stanovené v čl. 5 odst. 3 

a na nejaderné přímé akce Společného 

výzkumného střediska se rozdělí takto:  

 

i) šíření excelence a rozšiřování účasti 

782,3 milionu EUR v běžných cenách, 

 

ii) věda se společností a pro společnost 

443,8 milionu EUR v běžných cenách,  

 

iii) nejaderné přímé akce Společného 

výzkumného střediska 1 852,6 milionu 

EUR v běžných cenách.  

 

Orientační rozdělení mezi priority a 

specifické cíle stanovené v čl. 5 odst. 2 a 3 

jsou uvedeny v příloze II.  

 

3. EIT je financován prostřednictvím 

maximálního příspěvku z programu 

Horizont 2020 ve výši 2 361,4 milionu 

EUR v běžných cenách, jak je uvedeno v 
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příloze II.“ 

2) Příloha II se nahrazuje zněním 

uvedeným v příloze I tohoto nařízení. 

 

Odůvodnění 

Zachování financování programu Horizont 2020 ve stávajícím, nezměněném stavu je nezbytné 

pro zachování inovací ve výzkumu, pro podporu pracovních míst a růstu v celé EU a pro 

udržení globální konkurenceschopnosti výzkumného odvětví EU. 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Článek 19 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 19 vypouští se 

Změna nařízení (EU) č. 1316/2013  

V článku 5 nařízení (EU) č. 1316/2013 se 

odstavec 1 nahrazuje tímto: 

 

‘1.Finanční krytí pro provádění Nástroje 

pro propojení Evropy na období 2014 až 

2020 se stanoví 

na 29 942 259 000 EUR(*) v běžných 

cenách. Tato částka se rozdělí takto: 

 

a) odvětví dopravy: 23 550 582 000 EUR, 

z nichž 11 305 500 000 EUR bude 

převedeno z Fondu soudržnosti 

a vynaloženo v souladu s tímto nařízením 

výhradně v členských státech, jež jsou 

způsobilé čerpat finanční prostředky 

z Fondu soudržnosti; 

 

b) odvětví telekomunikací: 1 041 602 000 

EUR; 

 

c) odvětví energetiky: 5 350 075 000 EUR.  

Těmito částkami není dotčeno 

uplatňování mechanismu flexibility podle 

nařízení Rady (EU, Euratom) 

č. 1311/2013(*). 
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(*) Nařízení Rady (EU, Euratom) 

č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec 

na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 884).“ 

 

Odůvodnění 

Škrtům v úspěšných programech, jako je Nástroj pro propojení Evropy, je třeba se vyhnout. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Článek 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 20a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Přenesená pravomoc uvedená v čl. 1 

odst. 1 je Komisi svěřena na dobu 

neurčitou. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 

1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 

ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí o zrušení 

pravomoci nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

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

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
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dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 
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