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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 

výbor jako věcně příslušné výbory, aby do svých návrhů usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. vítá rychlé provádění Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a v rámci něho 

očekávané mobilizované investice týkající se operací schválených EIB a EIF, které činí 

více než 160 miliard EUR a představují více než 50 % celkových investic, které mají být 

mobilizovány do roku 2018; připomíná nicméně, že je třeba vzít v úvahu rozdíl mezi 

podepsáním a vyplacením; poznamenává dále, že pouze přibližně 60 % očekávaných 

celkových investic mobilizovaných v rámci EFSI se odvíjí od soukromého financování, 

zbytek pochází od EIB (průměrně 20 až 25 %) a kombinace zdrojů vnitrostátních 

podpůrných bank, veřejných orgánů a fondů EU (fondy ESI, nástroj pro propojení 

Evropy); 

2. připomíná, že všechny dostupné informace potvrzují očekávanou mobilizaci investic 

v rámci EFSI, ale zdůrazňuje, že pro přijímání rozhodnutí je zásadní znát objem 

prostředků, které již byly společnostem převedeny; domnívá se, že výpočet procentního 

podílu vyplacených soukromých investic má klíčový význam při posuzování výkonnosti 

EFSI; domnívá se, že pro transparentnost údajů poskytnutých EIB a Komisí je velmi 

důležité zveřejnit vyplacené částky; 

3. konstatuje, že v EU stále existují rozdíly v investicích, a uznává, že EFSI může přispět k 

jejich překonání; zdůrazňuje, že cílem EFSI je podpořit udržitelné projekty, které 

podporují reálnou ekonomiku a dlouhodobě jsou rovněž jak z environmentálního, tak i 

společenského hlediska přínosem, přičemž zároveň zajišťuje adicionalitu a kvalitu 

namísto maximalizování faktorů pákového efektu nebo objemu či rychlosti investic; 

4 vyjadřuje politování nad nedostatkem včasných informací týkajících se výše použitých 

záruk; konstatuje, že některá hodnocení uvádějí pákový efekt ve výši 14,1; vyzývá řídící 

výbor EFSI, aby zveřejnil přesnou hodnotu multiplikátoru a použil metodiku výpočtu 

OECD; 

5. bere na vědomí, že ke dni 31. ledna 2017 byly hlavními příjemci: v absolutních hodnotách 

Itálie, Španělsko, Francie, Spojené království a Německo (60 % celkových 

mobilizovaných investic): na obyvatele Finsko, Irsko, Estonsko, Španělsko a Itálie: 

a pokud jde o HDP (v milionech EUR), Estonsko, Bulharsko, Španělsko, Litva 

a Portugalsko; 

6. konstatuje, že podle nezávislého hodnocení1 obdržely státy EU-15 do konce června 2016 

více než 90 % podpory z fondu EFSI, zatímco 13 nových členských států obdrželo méně 

než 10 %; vyjadřuje politování nad nevyváženým zeměpisným přidělováním podpory 

z EFSI, a připomíná, že tři členské státy by neměly pobírat více než 45 % celkového 

financování EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace (IIW); vyzývá proto řídící 

výbor EFSI, aby průběžně monitoroval a zdokonaloval zeměpisné rozložení, podporoval 

                                                 
1 Nezávislé hodnocení investičního plánu evropského roku 2016 je k dispozici na adrese: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/independent-evaluation-investment-plan_en 
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rovnováhu a zlepšoval produktivitu a udržitelnost ve všech ekonomikách členských států; 

7. domnívá se, že kombinování grantů s finančními nástroji může přispět k adicionalitě 

EFSI; konstatuje, že pouze 11 projektů v rámci nástroje pro infrastrukturu a inovace (IIW) 

a dva v rámci nástroje pro malé a střední podniky (SMEW) – což odpovídá devíti 

členských státům –, využilo prostředky ze smíšených fondů EFSI/ESIF; vyzývá k tomu, 

aby byla včas přijata revize finančního nařízení a tzv. souhrnného nařízení (Omnibus), 

které by umožnily zjednodušení kombinovaných evropských strukturálních a investičních 

fondů a Evropského fondu pro strategické investice, s cílem zabránit tomu, aby si 

konkurovaly nebo se překrývaly a v zájmu zajištění adicionality a podpory budoucích 

synergií; 

8. konstatuje, že v rámci obou nástrojů bylo 30 % finančních prostředků z EFSI použito pro 

malé a střední podniky, 23 % pro projekty v oblasti energetiky (jen 7 % na oblast 

energetické účinnosti), 21 % na výzkum, vývoj a inovace a 10 % v odvětví digitální 

technologie; připomíná, že adicionalita je hlavní zásadou u projektů, které mají získat 

podporu z EFSI, a vyjadřuje politování nad nedostatkem informací o úrovni adicionality 

financovaných projektů, jakož i podrobné posouzení prostřednictvím hodnotící tabulky; 

připomíná, že hodnotící tabulka musí být užitečným nástrojem při rozhodování; vyzývá 

k transparentnosti, pokud jde o systém bodového hodnocení a posuzování, a žádá jeho 

včasné zveřejnění po skončení hodnocení projektu; zdůrazňuje, že před poskytnutím 

podpory je třeba dosáhnout plného souladu s kritérii adicionality a zajistit vhodný postup 

hloubkové analýzy; domnívá se dále, že by měla být zlepšena odvětvová diverzifikace; 

9. zdůrazňuje, že je třeba revidovat stávající definici adicionality zajištěním její větší jasnosti 

a účinnosti; domnívá se, že adicionalita by mohla být lépe posouzena, pokud by investiční 

výbor zveřejnil rizikový profil každého projektu EFSI; připomíná, že stávající nařízení 

umožnilo existenci projektů s nižším než minimálním rizikem, než mají zvláštní činnosti 

EIB; vyzývá EIB, aby byla zajistila skutečnou adicionalitu, a domnívá se, že v rámci EFSI 

by se měly přijímat jen ty projekty, které by EIB jinak považovala za nepřijatelné 

z důvodu jejich riskantní povahy, a že EFSI by neměl vést k přejmenování projektů, jako 

např. široká podpora EFSI poskytovaná na projekty v oblasti energetiky, energetické 

účinnosti a v oblasti obnovitelných zdrojů energie, což je doprovázeno odpovídajícím 

snížením běžných investic EIB v těchto odvětvích; požaduje transparentnost v 

rozhodování zabezpečením zveřejňování souhrnných finančních údajů týkajících se 

projektů financovaných EIB; 

10. poukazuje na potřebu zvýšit procentní podíl zdrojů vyčleněných na dlouhodobé projekty, 

jako jsou telekomunikační sítě nebo projekty zahrnující relativně vysoký stupeň rizika, 

které jsou často spojené se vznikem vyspělejších nových technologií; konstatuje, že 

investice do širokopásmové infrastruktury a 5G, kybernetické bezpečnosti, digitalizace 

tradiční ekonomiky, mikroelektroniky a vysoce výkonné výpočetní techniky by mohly 

dále zmenšit digitální propast; 

11. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory skutečnosti, že investice v odvětvích, jako jsou 

vesmírné technologie nebo technologie snížení emisí, by měly vyhovovat požadavkům 

EFSI, bylo dosud pod záštitou EFSI financováno velmi málo projektů v těchto odvětvích, 

a domnívá se, že EFSI by měl být přizpůsoben omezením v těchto odvětvích; 

12. považuje za důležité, aby s ohledem na skutečnost, že cílem EFSI je přidělit finanční 
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prostředky na vysoce rizikové projekty, aby v případech, kdy region, kde se projekt 

provádí nebo z něhož příjemce pochází, má velmi nízkou úroveň rozvoje, bylo toto 

považováno za další rizikový faktor;  

13. zdůrazňuje, že v zájmu zlepšení výsledků EFSI jak na vnitrostátní, tak na regionální 

úrovni je třeba prohloubit spolupráci mezi EIB, která EFSI řídí, a národními a 

regionálními podpůrnými bankami; 

14. konstatuje nicméně, že národní podpůrné banky nebo podpůrné instituce nejsou ve všech 

členských státech stejně dobře zavedeny a jejich omezené zeměpisné rozložení 

představuje další překážky zeměpisnému pokrytí EFSI; domnívá se, že zřizování 

národních či regionálních podpůrných bank či institucí by mělo být pro členské státy a 

EFSI vysokou prioritou v zájmu řešení situace v regionech, v nichž je podpora zapotřebí; 

vyzývá EIB a Komisi, aby zajistily, že národní a regionální podpůrné banky nebo instituce 

jsou jednou z hlavních priorit Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH) a že je 

členským státům poskytováno nezbytné know-how a technická pomoc; vyzývá Komisi, 

aby podněcovala a podporovala zakládání národních podpůrných bank v regionech, kde je 

jejich přítomnost omezena, s cílem posílit malé projekty a zlepšit regionální a odvětvovou 

diverzifikaci; 

15. vyzývá EIB, aby s ohledem na význam přidělování finančních prostředků na projekty 

a oblasti s vysokým rizikovým faktorem nenechala, aby došlo k tomu, že se úrokové 

sazby na prostředky poskytnuté ve formě úvěrů stanou odrazujícími a představují zátěž 

pro příjemce; vyzývá EIB, aby zvýšila transparentnost úrokových sazeb a poplatků 

hrazených za projekty v rámci fondu EFSI v celé Unii a aby zajistila, že se tyto sazby a 

poplatky nestaly prvky, které by diskriminovaly mezi různými kategoriemi příjemců a 

různými regiony; 

16. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropského centra pro investiční poradenství pro úspěch EFSI; 

upozorňuje na slibný začátek, ale s politováním konstatuje, že toto centrum nebylo zatím 

schopno fungovat v plném rozsahu; zdůrazňuje, že Evropskému centru pro investiční 

poradenství by měly být poskytnuty nezbytné prostředky, a to nejméně ve výši 

20 000 000 EUR ročně, na pokrytí vlastních nákladů a na provádění a zintenzívnění svých 

činností a služeb; dále zdůrazňuje, že je co nejrychleji důležité řešit problém, jímž je 

nedostatek zaměstnanců, tak aby centrum Evropské centrum pro investiční poradenství 

mohlo plnit všechny úkoly a povinnosti, které mu byly zadány;  

17. vyzývá Evropské centrum pro investiční poradenství, aby intenzivněji působilo v zemích, 

které mají obtíže při využívání fondů EFSI a kde chybí správní kapacita na předkládání 

životaschopných projektů, zejména v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti; 

dále vyzývá Evropské centrum pro investiční poradenství, aby poskytovalo konkrétně 

zaměřené poradenství na pomoc dotyčným projektům v případech, kdy mezi investory 

panuje vysoký stupeň averze k riziku nebo kde je riziko mezi investory rozděleno (jak 

tomu může být například u přeshraničních/nadnárodních projektů či dlouhodobých / 

příjmy vytvářejících projektů infrastruktury); 

18. vyzývá Evropské centrum pro investiční poradenství, aby spolupracovalo s příslušnými 

vnitrostátními orgány za účelem dosažení vyváženějšího zeměpisného a odvětvového 

pokrytí; zdůrazňuje, že Evropské centrum pro investiční poradenství odpovídá za to, že 

EFSI přenese na místní úroveň, že působí jako jednotné kontaktní místo pro technické a 
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finanční poradenství při identifikaci, přípravě a vývoji projektů a že má za úkol aktivně 

sdružovat menší projekty a vytvářet investiční platformy; zdůrazňuje, že tyto úkoly nejsou 

v dostatečné míře plněny a měly by být v nastávajícím období zintenzivněny; 

19. konstatuje, že aby se staly investiční platformy funkčními, potřebují k tomu více času; 

zdůrazňuje jejich úlohu při slučování různých menších projektů se stejnou tematikou či 

slučování a usnadňování přeshraničních projektů; 

20. připomíná, že jedním z cílů EFSI je podpořit menší, inovativní a rizikové projekty mimo 

jiné jejich sloučením, pokud možno prostřednictvím investičních platforem, do větších 

klastrů, které jsou lépe připraveny na investice; vyzývá Evropské centrum pro investiční 

poradenství, aby zvážilo vytvoření decentralizovaných regionálních klastrů s cílem lépe se 

přizpůsobit zvláštnostem daného odvětví či regionu, např. energetické účinnosti v 

jihovýchodní Evropě; 

21. vyzývá EIB, aby posílila svou poradní kapacitu, a Komisi, aby zlepšila svoji komunikaci a 

šíření úsilí o zvýšení využívání EFSI ve všech členských státech a regionech; vyjadřuje 

politování nad tím, že mnoho zúčastněných stran dosud nezná EFSI, není si vědomo jeho 

možností nebo způsobů, jak požádat o podporu z EFSI; dále konstatuje, že v některých 

případech si příjemci nebyli vědomi skutečnosti, že již jsou příjemci podpory z EFSI, 

zejména kvůli nedostatku transparentnosti ze strany finančního zprostředkovatele, kteří 

příjemce o podpoře z EFSI neinformoval; domnívá se, že nedostatečné povědomí o 

dostupnosti podpory z EFSI a nedostatečná informovanost o skutečném pobírání podpory 

z EFSI představují pro EU promeškané příležitosti; zdůrazňuje proto, že jsou zapotřebí 

dokonalejších komunikačních a osvětových kampaní; 

22. požaduje, aby byl za účelem snadnějšího informování a lepšího přístupu k těmto 

informacím v daném místě zajištěn překlad veškerých informačních materiálů nebo 

materiálů, které jsou součástí procesu financování, do všech jazyků členských států; 

23 vyjadřuje politování nad skutečností, že vzhledem k EFSI byla řada rozpočtových položek 

na období 2015–2020 snížena, což negativně ovlivní programy, jako je Horizont 2020 

a Nástroj pro propojení Evropy; domnívá se, že v rámci revize VFR je třeba tento 

rozpočtový schodek napravit a že EFSI by měl být financován ze zdrojů, které jsou 

nezávislé na programech EU, které již byly schváleny; žádá Komisi, aby v tomto ohledu 

předložila úplný harmonogram splácení včetně revize VFR; 

24. znovu opakuje, že je důležité zaměřit se na finanční nástroje pro rozšíření Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI II); domnívá se, že financování prostřednictvím 

EFSI by nemělo nahrazovat granty ze zdrojů financování EU, jako jsou evropské 

strukturální a investiční fondy, Nástroje pro propojení Evropy a programu Horizont 2020; 

vyzývá Komisi, aby nalezla alternativní zdroje financování pro všechna budoucí 

prodloužení;  

25. zdůrazňuje, že je nutné zajistit transparentnost při uplatňování přehledu výsledů pro výběr 

operací EFSI, zejména pokud jde o nezbytnost poskytovat dostupné, přesné a aktuální 

informace týkající se adicionality a rozhodovacího procesu, který vede k udělení záruky 

EU; vyzývá EIB, aby zveřejnila všechny informace o posouzení dopadu zjištění týkající se 

operací prováděných na Evropském portálu investičních projektů (EIPP) s uvedením 

přidané hodnoty a adicionality každého financovaného projektu; domnívá se, že EIB by 
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měla rovněž zveřejňovat analytické statistické údaje týkající se jednotlivých 

financovaných projektů, včetně úvěrových operací prováděných v rámci EFSI za pomoci 

finančních zprostředkovatelů, předběžné a následné posouzení každého projektu 

s vysvětlením ukazatelů a výběrových a hodnoticích kritérií; domnívá se dále, že musejí 

být zveřejněny objektivní údaje o přímých a nepřímých pracovních místech vytvořených 

prostřednictvím EFSI; naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila potenciál a viditelnost 

Evropského portálu investičních projektů;  

26. domnívá se, že před přijetím navrhovaného prodloužení fondu EFSI je žádoucí provést 

podrobnější studii a další hodnocení původního nařízení o EFSI; očekává, že závěry této 

zprávy, zejména pokud jde o regionální diverzifikaci, odvětvovou diverzifikaci, 

adicionalitu, transparentnost výběrového řízení řídících a investičních výborů, 

a doporučení Účetního dvora budou řádně zohledněny v konečném vypracování nařízení 

o prodloužení EFSI. 
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