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NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 

do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1.  bere na vědomí návrh Komise týkající se návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015, který 

v souladu s legislativním návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském 

fondu pro strategické investice (EFSI) navrhuje vytvořit záruční fond a možnost využít 

záruku EU a také zahrnout do rozpočtu finanční prostředky na poskytování poradenství; je 

však pevně přesvědčen o tom, že k financování záruky EU je nutné najít jiné zdroje 

(v prostředcích na závazky), než jsou zdroje obsažené v návrhu Komise týkajícím se 

návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015; staví se jednoznačně proti tomu, aby v rozpočtu 

Unie na rok 2015 došlo k přerozdělení prostředků na závazky, které jsou určeny 

na program Horizont 2020 a Nástroj na propojení Evropy, jinam; připomíná, že přijetí 

návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015 nemusí proběhnout současně s přijetím nařízení 

o fondu EFSI;  

2. znovu poukazuje na úlohu unijního rozpočtu při dosahování přínosu na základě 

sdružování zdrojů a multiplikačního účinku při vynakládání prostředků Unie; podporuje 

mobilizaci dalších zdrojů soukromého a veřejného financování investic nutných k plnění 

cílů evropského rozměru, zejména při řešení přeshraničních problémů v oblastech jako 

energetická, ekologická a dopravní infrastruktura; 

3. zdůrazňuje v této souvislosti význam finančních nástrojů při řešení skutečných potřeb 

a přilákání dalších finančních prostředků, zejména ze soukromých zdrojů; 

4. poukazuje však na to, že je nutné zajistit transparentnost, odpovědnost a kontrolu 

finančních nástrojů nebo jakýchkoli jiných mechanismů, které se týkají unijního rozpočtu 

a zejména fondu EFSI; připomíná, že je nutné pravidelně provádět důkladné hodnocení 

toho, jak tyto nástroje fungují a do jaké míry přispívají k vytváření nových pracovních 

míst a k plnění unijní strategie týkající se inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu; 

5. kromě toho trvá na tom, že je nutné zabránit zdvojování a překrývání výdajů; vyzývá 

proto k dosažení vysoké míry synergického působení a koordinace mezi všemi zdroji 

financování, které jsou zaměřeny na vytváření nových pracovních míst a na zvyšování 

růstu a hospodářského rozvoje; domnívá se, že poskytování poradních služeb v souvislosti 

s Evropským fondem pro strategické investice by nemělo ohrozit specifičnost podpory, 

kterou poskytují stávající struktury, zejména v rámci politiky soudržnosti; 

6. zdůrazňuje, že je nutné, aby Parlament při zajišťování transparentnosti a odpovědnosti 

na jedné straně a koordinace a synergického působení na straně druhé uplatnil v rámci 

navrhovaného fondu EFSI svou pravomoc, která mu jako plnohodnotné součásti 

rozpočtového orgánu a spolutvůrci právních předpisů náleží; 

7. zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout synergického působení mezi fondem EFSI 

a strukturálními a investičními fondy a ve všech případech zároveň zajistit kvalitní 

programy a projekty. 
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