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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Politika soudržnosti je hlavní investiční politikou EU v reálném hospodářství zaměřenou na 

hospodářský růst, konkurenceschopnost, vytváření pracovních míst, zvyšování kvality života 

občanů EU a rovněž na udržitelný rozvoj v dlouhodobém měřítku. S rozpočtem kolem 

500 miliard EU, včetně spolufinancování ze strany členských států a investic za využití grantů 

a finančních nástrojů, představuje politika soudržnosti a evropské strukturální a investiční 

fondy v jejím rámci klíčový nástroj ke splnění cílů strategie Evropa 2020, jimiž je 

inteligentní, udržitelný rozvoj podporující začlenění.  

 

Přijetím 266 programů do konce února 2015, jejichž objem přesahuje 256 miliard EUR, 

směřují investice do obnovy hospodářské konkurenceschopnosti, posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací, zlepšení podnikání a podnikatelského prostředí, boje proti 

nezaměstnanosti a sociálnímu vyloučení a rovněž do podpory přechodu na nízkouhlíkové 

hospodářství. Zbývajících 122 programů, které mají být přijaty v polovině roku 2015, 

se rovněž částečně zaměří na zajištění růstu reálného HDP, a tím na zvýšení 

konkurenceschopnosti ve všech regionech EU. Vytvořením Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI) má EU nový nástroj, jehož cílem je mobilizovat nejméně 315 miliard EUR 

na dodatečné investice na další tři roky, aby se maximalizoval dopad veřejných zdrojů 

a přilákaly soukromé investice. EFSI bude omezen na projekty, které poskytují vysokou 

sociální a ekonomickou hodnotu, s vysokým poměrem rizika a výnosů a které jsou 

hospodářsky a technicky životaschopné; jeho výchozí rozpočet ve výši 21 miliard EUR 

(5 miliard EUR z EIB a 16 miliard EUR z rozpočtu EU) bude znásoben soukromými 

investicemi, účastí členských států a podpůrných bank a finančním inženýrstvím až do výše 

315 miliard EUR.  

 

Ačkoli strukturální a investiční fondy (ESIF) i EFSI jsou nástroje na podporu strategických 

investic s přidanou evropskou hodnotou, jejichž cílem je dosažení cílů politiky EU, je třeba 

zdůraznit, že mezi nimi existují zásadní rozdíly, pokud jde o jejich oblast působnosti a cíle. 

V souladu s nařízením o společných ustanoveních (nařízení (EU) č. 1303/2013) poskytují 

ESIF podporu prostřednictvím víceletých programů, jejichž cílem je provádět strategii Unie 

pro inteligentní udržitelný růst podporující začlenění, a na specifické úlohy fondu shodně 

s cílem stanoveným v čl. 174 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, jímž je 

hospodářská, sociální a územní soudržnost. Cílem EFSI, jehož právním základem je čl. 175 

odst. 3 SFEU, je na druhé straně zasahovat na úrovni projektů s cílem mobilizovat dodatečné 

investice a zlepšovat přístup k financování poskytnutím rizikové kapacity Evropské investiční 

bance.  

 

Navrhovatel je přesvědčen, že by se stanovisko Výboru pro regionální rozvoj k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně 

nařízení (EU) č. 1291/ 2013  a (EU) č. 1316/2013 mělo zaměřit na zdůraznění těchto rozdílů, 

a na význam zajištění účinné koordinace a skloubení těchto nástrojů a předcházení možným 

substitucím, s cílem zlepšit součinnost a zvýšit přidanou hodnotu obou těchto nástrojů.  

 

Současná struktura politiky soudržnosti je soustředěná na výkon a před přidělením prostředků 

z ESIF na investice je nutné splnit určité podmínky s cílem zajistit přiměřené prostředí pro 

maximalizaci jejich vlivu. Pro zahájení investic je nutné, aby byly splněny určité 
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předpoklady, jako jsou strategie pro inteligentní specializace nebo reformy příznivé pro 

podnikání.  Splněním předpokladů pro hospodářskou a sociální životaschopnost i v rámci 

ESIF a prostřednictvím závazků členských států k účinnějšímu využívání finančních 

prostředků lze snáze dosáhnout synergií mezi těmito dvěma typy nástrojů, které by se měly 

účinně využívat. 

 

Navrhovatel proto trvá na tom, že je nutné, aby podpora z ESIF a EFSI byla doplňková a aby 

jeden nástroj nevytlačoval druhý. Využívání ESIF se řídí nařízením o společných 

ustanoveních a zvláštními nařízeními pro jednotlivé fondy. Jelikož EFSI není ve smyslu 

finančního nařízení finančním nástrojem, neexistuje mechanismus, jehož prostřednictvím by 

ESIF přispívaly přímo do kapitálu EFSI. Nicméně existuje možnost kombinovat ESIF 

s investicemi financovanými z EFSI na úrovni jednotlivých projektů, přičemž jednu část je 

možné financovat z ESIF a druhou z EFSI. Projekt musí být v souladu s právním rámcem 

ESIF, být součástí konkrétního programu a v souladu s cíli ESIF. Kromě toho je účast ESIF 

možná prostřednictvím investičních platforem, které mohou být regionální (v některých 

případech přeshraniční za účasti několika členských států), odvětvové (v několika členských 

státech v jednom odvětví) a vnitrostátní (seskupení určitých investičních projektů na území 

jednoho členského státu). Správní orgány v rámci ESIF by mohly rozhodovat, zda investují 

do kapitálu investiční platformy, nebo přispějí do nástroje, přičemž finanční nástroj 

financovaný z ESIF a investiční platforma by mohly investovat do konkrétního projektu 

společně se soukromými investory.  

 

V této souvislosti navrhovatel podporuje stanovení zvláštních mechanismů pro možné 

kombinace těchto nástrojů. V následujících letech se budou shromažďovat další informace 

týkající se oblasti působnosti těchto mechanismů. Tyto zvláštní mechanismy by v každém 

případě měla upravovat Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.  

 

Ačkoli územní aspekty nejsou primárním zájmem EFSI a základním kritériem je 

životaschopnost projektů, je z hlediska regionálního rozvoje důležité zajistit geografickou 

rovnováhu v celé Unii, a tím přispět k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti. 

V této souvislosti se ukázalo, že přeshraniční projektů poskytují vysokou evropskou přidanou 

hodnotu.  

 

Z tohoto pohledu by EIB a Komise měly posuzovat a zveřejňovat svoje hodnocení, rovněž 

pokud jde o koordinaci investic EFSI s jinými politikami a nástroji Unie, zejména s ESIF, 

a také vliv na hospodářskou a územní soudržnost. Skutečné využití prostředků v projektech 

EFSI z ESIF může být při hodnocení důležité. V nadcházejících letech se na úrovni projektů 

budeme moci poučit ze skutečného využívání ESIF v kombinaci s EFSI. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 

věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 
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Právní východisko 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na články 172 

a 173, na čl. 175 odst. 3 a na čl. 182 odst. 1 

této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na 

články 172, 173 a 174, na čl. 175 odst. 3 a 

na čl. 182 odst. 1 této smlouvy, 

 

Pozměňovací návrh  2 

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 a 

zhoršilo zhodnocení znalostí. Investice 

dosáhly vrcholu v roce 2007 a od té doby 

poklesly asi o 15 %, což mělo dopad na 

všechny evropské regiony a zejména méně 

rozvinuté regiony. Všechny tyto regiony 

trpí nedostatkem investic, zejména pak ty, 

které jsou více postiženy krizí, a to 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. V důsledku toho 

brání rychlejší realizaci cílů strategie 

Unie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění a procesu snižování 

rozdílů mezi regiony. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) K prolomení bludného kruhu, který (2) K prolomení bludného kruhu, který 
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nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 

komplexní opatření. Nezbytnými 

předpoklady pro stimulaci investic jsou 

strukturální reformy a fiskální 

odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 

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. 

nedostatečné investice vytvářejí, a stále se 

prohlubujících rozdílů mezi regiony jsou 

nutná komplexní opatření. Nezbytnými 

předpoklady pro stimulaci investic jsou 

strukturální reformy a fiskální 

odpovědnost, přičemž hospodářské oživení 

mohou podpořit pobídky pro vytváření 

prostředí v členských státech příznivého 

pro investice. Spolu s novými impulsy na 

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. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

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. 

(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 

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 

byly politiky a nástroje koordinovány a 
aby se zajistilo účinné plnění investičních 

potřeb v Unii s cílem zajistit harmonický 

rozvoj a efektivní využívání likvidity 

dostupné na trhu, která bude směrována 

k financování životaschopných 

investičních projektů. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 
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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 a stabilizaci 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. 

 

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 a strategických investic 

v Unii, které mají hospodářský a 

společenský význam pro podporu 

udržitelného hospodářství a tvorbu 

kvalitních pracovních míst, a zajištění 

lepšího přístupu k financování, zejména v 

regionech, kde je tento přístup 

strukturálně omezen. Z lepšího přístupu k 

financování by měly mít prospěch 

obzvláště malé a střední podniky, neboť by 

vytvářel vhodné prostředí pro inovativní 

začínající 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. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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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, sociální a environmentální 

hodnotou.  Tyto investice by měly mít 

vysoký stupeň doplňkovosti a soudržnosti 

s investicemi z jiných nástrojů Unie, a 

tudíž využívat pozitivních externalit s 

cílem dosáhnout cílů politiky Unie a 

záměrů inteligentního a udržitelného 

růstu podporujícího začlenění. 

 

Pozměňovací návrh  8 

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 

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. 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

vytvářející velké hospodářské, společenské 

a environmentální hodnoty a zároveň by 

měl přispívat k posilování hospodářské, 

sociální a teritoriální soudržnosti Unie 

a tím předcházet vzniku nové 

nerovnováhy mezi různými oblastmi 

v Unii. 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 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 
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státní podporu. Pozornost by měla být také 

věnována zkušenostem a postupům 

týkajícím se používání tržních nástrojů v 

regionech. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na 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. 

EFSI by měl být použit pouze v případě, 

kdy není dostupné financování z jiných 

zdrojů za přiměřených podmínek. 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 

mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 

zajištěna adicionalita a doplňkovost ve 

srovnání se současnými operacemi. EFSI 

by měl financovat projekty v celé Unii, 

přičemž by měl zvláštní pozornost věnovat 

méně rozvinutým a zeměpisně 

a demograficky znevýhodněným regionům 

(například nejvzdálenějším, 

nejsevernějším, ostrovním nebo horským 

regionům) a také regionům s vysokou 

úrovní nezaměstnanosti, které byly obecně 

nejvíce postiženy finanční krizí. EFSI by 

měl být použit pouze v případě, kdy není 

dostupné plné financování z jiných zdrojů 

za přiměřených finančních podmínek a 

mělo by se v co největší míře zabránit 

efektu vytěsňování mezi různými zdroji na 

úrovni projektů. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

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 

(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 
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konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. 

konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. Je proto nezbytné stanovit 

jednoznačné zásady, kritéria a podmínky 

pro používání podpory z EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Na úrovni projektů mohou třetí 

strany poskytovat spolufinancování 

společně s EFSI u jednotlivých projektů 

nebo u investičních platforem pro 

konkrétní geografické oblasti nebo 

tematické sektory. 

(20) Členské státy mohou využívat 

evropské strukturální a investiční fondy s 

cílem přispět k financování způsobilých 

projektů, které podporuje záruka EU, a to 

v souladu s cíli, zásadami a pravidly podle 

právního rámce, který se na tyto zdroje 

uplatňuje, zejména s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady1a (EU) 

č. 1303/2013 („nařízení o společných 

ustanoveních“) a s dohodami 

o partnerství a příslušnými programy. 

Díky tomuto flexibilnímu přístupu by se 

měly pěstovat synergie mezi nástroji Unie, 

zajistit maximální přidaná hodnota a 

zvýšit potenciál k přilákání investorů do 

oblastí investic, na něž se EFSI zaměřuje. 

Měla by být zajištěna plná 

komplementárnost mezi nástroji a 

investicemi, aniž by byly nahrazovány 

finanční nástroje vyvinuté v rámci 

evropský strukturálních a investičních 

fondů, aby se co v co největší míře 

zabránit efektu vytěsňování mezi nimi. 

 ____________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském 

zemědělském fondu pro rozvoj venkova 

a Evropském námořním a rybářském 

fondu, o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
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Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním 

a rybářském fondu (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 320). 

 

Pozměňovací návrh  12 

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) Na úrovni projektů mohou třetí 

strany poskytovat spolufinancování 

společně s EFSI u jednotlivých projektů 

nebo u investičních platforem pro 

konkrétní geografické oblasti nebo 

tematické sektory. Podpora regionálních, 

vnitrostátních a odvětvových investičních 

platforem z evropských strukturálních a 

investičních fondů by měla být možná za 

určitých podmínek, které by měly být 

stanoveny prostřednictvím aktů Komise 

v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 

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. 

(25) EIB a Komise by měly činnosti 

podporované ze strany EFSI pravidelně 

hodnotit s cílem posoudit jejich relevanci, 

výsledky, dopad a rovněž jejich 

koordinaci, doplňkovost a soudržnost 

s dalšími politikami a nástroji Unie, 

zejména s podporou z evropských 

strukturálních a investičních fondů, a 

určit aspekty, které by mohly vést ke 

zlepšení budoucích činností. Taková 

hodnocení by měla přispívat k 

odpovědnosti a provedení analýzy 

udržitelnosti. 
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Pozměňovací návrh  14 

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. 1291/2013, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/2013. 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. 1291/2013, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/2013. 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. Financování z EFSI na 

projekty, které podporují začínající 

podniky i další činnosti v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací by měly ve všech 

případech poskytovat přidanou hodnotu 

reálné ekonomice. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (29 a) Komise v souvislosti s přezkumem 

VFR v polovině období poskytne 

rozpočtovému orgánu informace o tom, 

jaké možnosti existují pro převedení 

dostupných finančních prostředků do 

záruky EU z jiných programů, než je 

program Horizont 2020 a nástroj pro 

propojení Evropy. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

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 náležité 

investice, které lze rozvíjet mimo jiné 

prostřednictvím partnerství veřejného a 

soukromého sektoru. 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. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 

také zahájily práce na sestavení a 

propagování seznamů projektů celostátního 

významu. Informace připravené Komisí 

a EIB by měly obsahovat odkazy 

na doprovodné vnitrostátní seznamy 

projektů. 

(32) Stěžejním zdrojem informací 

o současných a budoucích investičních 

příležitostech jsou regionální a místní 

orgány a zúčastněné subjekty, včetně 

regionálních platforem pro inovace, 

regionálních rozvojových agentur a 

řídicích orgánů Evropských 

strukturálních a investičních fondů. 

Členské státy by proto měly zohlednit 

jejich vklad při sestavení a propagování 

seznamů projektů celostátního, 

regionálního, přeshraničního nebo 

makroregionálního významu. Informace 

připravené Komisí a EIB by měly 

obsahovat odkazy na doprovodné 

vnitrostátní seznamy projektů. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

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, měly by EIB a 

Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému sociálnímu 

výboru a Výboru regionů pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Článek 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 1 Článek 1 

Evropský fond pro strategické investice Evropský fond pro strategické investice 

1. Komise uzavře s Evropskou investiční 

bankou (EIB) dohodu o zřízení Evropského 

fondu pro strategické investice (dále jen 

„EFSI“). 

1. Komise a Rada uzavřou s Evropskou 

investiční bankou (EIB) dohodu o zřízení 

Evropského fondu pro strategické investice 

(dále jen „EFSI“), která bude předána 

Evropskému parlamentu a Radě. 

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 podpořit 

konkurenceschopné a efektivní investice 

v Unii a zajistit lepší a dostupné 

financování pro podniky, včetně 

začínajících podniků, 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“). 

 1a. Komise a EIB zajistí, aby podpora 

z EFSI byla v souladu a doplňovala se 

s dalšími politikami a nástroji Unie a aby 

také přispívala k cíli hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti. 

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, regionálními 

a místními orgány a subjekty soukromého 

sektoru. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1 a 

 Definice 
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 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 1) „investiční platformou“ mechanismus 

spolufinancování zřízený pro financování 

skupiny projektů, která by mohla mít 

formu zvláštní účelové jednotky s právní 

subjektivitou, spravovaného účtu nebo 

smlouvy; investiční platforma může být 

regionální (v některých případech sdílená 

několika členskými státy nebo regiony), 

vnitrostátní (seskupení určitých 

investičních projektů na území daného 

členského státu) nebo odvětvová (sdílená 

několika členskými státy v jednom 

odvětví); 

 2)„třetí stranou“ veřejný nebo soukromý 

subjekt jiný než Komise nebo EIB, který 

může se souhlasem stávajících 

přispěvatelů přímo přispívat do EFSI 

a být součástí správní struktury EFSI, 

včetně členských států, vnitrostátních 

podpůrných bank a veřejných agentur 

vlastněných nebo ovládaných členskými 

státy, subjektů soukromého sektoru 

a subjektů mimo Unii. 

 3)„adicionalitou“ skutečnost, že se v 

nejvyšší možné míře zabrání efektu 

vytěsňování mezi EFSI a jinými fondy 

Unie nebo soukromými zdroji na úrovni 

projektů a EFSI se využívá, pouze pokud 

není k dispozici plné financování z jiných 

zdrojů za přiměřených finančních 

podmínek. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavce 1 a 2 

 

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 

2. Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 

Evropského centra pro investiční 

poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 

EIB. EIAH poskytuje podporu při 

zohlednění specifik a konkrétních potřeb 
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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. 

členských států. Jeho cílem je stavět na 

současných poradenských službách EIB a 

Komise a doplňovat je a poskytovat 

poradenskou podporu při identifikaci, 

přípravě a vývoji investičního projektu a 

fungovat jako jednotné centrum pro 

technické poradenství pro projektové 

financování v rámci EFSI. 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, aniž je dotčena pravomoc Komise 

dohlížet na uplatňování práva Unie.  

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, 

odborníků na technickou pomoc, 

vnitrostátních a regionálních podpůrných 

bank, místních a regionálních orgánů a 

zúčastněných subjektů, včetně 

regionálních platforem pro inovace, 
řídících orgánů a monitorovacích výborů 

evropských strukturálních a investičních 

fondů a regionálních rozvojových agentur. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. Při tomto 

zavádění řídící výbor zohlední potřebu 

zamezit geografické koncentraci. Řídící 

výbor si za předsedu zvolí jednoho ze 

svých členů. 
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Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

investiční výbor, který odpovídá za 

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.  

5. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

investiční výbor, který odpovídá za 

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. 

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 projektového financování 

a širokou škálu odborných zkušeností, 

včetně zkušeností s regionálním rozvojem; 

řídící výbor je jmenuje na obnovitelné 

funkční období tří let.  

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou.  

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou.  

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Investiční výbor zohledňuje cíl Unie, 

jímž je posílení hospodářské, sociální a 

územní soudržnosti a zamezení 

prohlubování nerovností mezi regiony s 

cílem dosáhnout celkového harmonického 

rozvoje v celé Unii. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1  
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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. Dotčené operace musí být 

v souladu s politikami Unie a se strategií 

Unie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění a musí podporovat 

některý z těchto obecných cílů: 

a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 

dopravy, zejména v průmyslových 

centrech, energetika, zejména energetická 

propojení a digitální infrastruktura; 

a) a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 

dopravy a přeshraničního propojení, 

zejména v průmyslových centrech 

a centrech cestovního ruchu; energetika, 

zejména energetická propojení a energie z 

obnovitelných zdrojů a digitální 

infrastruktura; 

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, sociálního začleňování, 

zdravotní péče, výzkumu a vývoje, 

informačních a komunikačních technologií 

a inovací a do modrého růstu; 

c) rozšíření energie z obnovitelných 

zdrojů, energetické účinnosti a účinnosti 

zdrojů; 

c) rozšíření energie z obnovitelných 

zdrojů, energetické účinnosti a účinnosti 

zdrojů; 

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 a v sociální oblasti, případně 

včetně sociálního bydlení, a veřejných 

služeb; 

e) poskytování finanční podpory podnikům 

uvedeným v čl. 1 odst. 1, včetně rizikového 

financování provozního kapitálu. 

e) poskytování finanční podpory podnikům 

uvedeným v čl. 1 odst. 1, včetně rizikového 

financování provozního kapitálu. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

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

 2a. dotčené operace přispějí k 

dlouhodobému udržitelnému rozvoji 

regionu, v němž se operace provádí. 

 

Pozměňovací návrh  27 

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. Členské státy mohou využít evropské 

strukturální a investiční fondy pro 

příspěvek na financování způsobilých 

projektů, do nichž EIB investuje s 

podporou záruky EU, v souladu s cíli, 

zásadami a pravidly podle právního rámce 

platného pro tyto fondy a s dohodami 

o partnerství a příslušnými programy. 

Budou zajištěny koordinace, doplňkovost, 

adicionalita, soudržnost a synergie. Tatáž 

výdajová položka nezíská podporu z více 

než jednoho zdroje. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 17, jimiž stanoví dodatečné 

zvláštní mechanismy pro kombinování 

podpory z evropských strukturálních 

a investičních fondů na projekty 

financované Evropskou investiční bankou 

s podporou záruky EU, včetně 

mechanismů pro zapojení evropských 

strukturálních a investičních fondů 

v rámci investičních platforem. 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Komise, EIB a členské státy zajistí, že 

u všech investic s podporou EFSI bude 

zohledněn jejich dopad na regionální 

úrovni a jejich dopad na hospodářskou, 

sociální a územní soudržnost, budou 

podporovány synergie a účinná 

koordinace mezi EFSI a evropskými 

strukturálními a investičními fondy 

s cílem zajistit, aby přispívaly k dosažení 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti Unie. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 Článek 9 

Evropský seznam investičních projektů Evropský seznam investičních projektů 

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 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. Při výběru projektů se zohlední 

přidaná hodnota ve smyslu hospodářské a 

sociální udržitelnosti. 

 1a. Členské státy využijí odborných 

zkušeností regionálních a místních 

orgánů a zúčastněných subjektů včetně 

regionálních platforem pro inovace, 

rozvojových agentur a řídicích orgánů 

evropských strukturálních a investičních 

fondů, které jsou zdrojem informací 
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o současných a budoucích investičních 

příležitostech a trendech. 

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 a strukturovaně rozšiřují 

všechny dostupné informace o současných 

a budoucích investicích, které významným 

způsobem přispívají k dosažení cílů 

politiky EU. Evropský parlament si může 

v tomto ohledu od Komise a EIB vyžádat 

další objasnění. 

3. Členské státy vypracují, aktualizují a 

pravidelně a strukturovaně rozšiřují 

informace o současných a budoucích 

investičních projektech na svém území. 

3. Členské státy a ve vhodných případech 

regionální a místní orgány vypracují, 

aktualizují a pravidelně a strukturovaně 

rozšiřují informace o současných 

a budoucích investičních projektech na 

svém území, a to zejména zúčastněným 

subjektům. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu a Radě 

jednou ročně zprávu o finančních a 

investičních operacích EIB. Tato zpráva se 

zveřejní a obsahuje: 

2. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů jednou ročně 

zprávu o finančních a investičních 

operacích EIB. Tato zpráva se zveřejní 

a obsahuje: 

a) posouzení finančních a investičních 

operací na úrovni operace, odvětví, země 

a regionu a jejich souladu s tímto 

nařízením, spolu s posouzením distribuce 

finančních a investičních operací EIB 

podle cílů uvedených v čl. 5 odst. 2; 

a) posouzení finančních a investičních 

operací na úrovni operace, odvětví, 

země, regionu a makroregionu a jejich 

souladu s tímto nařízením, spolu 

s posouzením distribuce finančních 

a investičních operací EIB podle cílů 

uvedených v čl. 5 odst. 2; 

 -a) popis projektů, u nichž je podpora 

z evropských strukturálních a investičních 

fondů kombinována s podporou z EFSI, a 

celkovou výši příspěvků z každého zdroje; 

 -aa) posouzení evropské přidané hodnoty 

a přínosu EFSI pro dosažení cílů politiky 



 

AD\1055386CS.doc 23/25 PE549.361v02-00 

 CS 

Unie, obzvláště cílů inteligentního 

a udržitelného růstu podporujícího 

začlenění; 

b) posouzení přidané hodnoty, aktivace 

soukromých zdrojů, odhadovaných 

a skutečných výstupů, výsledků a dopadu 

finančních a investičních operací EIB 

na souhrnném základě; 

b) posouzení přidané hodnoty, aktivace 

soukromých zdrojů, odhadovaných 

a skutečných výstupů, výsledků a dopadu 

finančních a investičních operací EIB 

na souhrnném základě; 

c) posouzení finančních přínosů 

pro příjemce finančních a investičních 

operací EIB na souhrnném základě; 

c) posouzení finančních přínosů 

pro příjemce finančních a investičních 

operací EIB na souhrnném základě; 

d) posouzení kvality finančních a 

investičních operací EIB; 

d) posouzení kvality finančních 

a investičních operací EIB 

včetně dosažených výsledků; 

e) podrobné informace o čerpání záruky 

EU; 

e) podrobné informace o čerpání záruky 

EU; 

f) finanční výkazy EFSI. f) finanční výkazy EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Ve zprávě uvedené v odst. 2 písm. b) 

Komise přezkoumá, do jaké míry EFSI 

přispívá ke strategii Unie pro inteligentní 

a udržitelný růst podporující začlenění, 

zda je v souladu s jinými politikami 

a nástroji Unie a jaký je vliv operací EFSI 

na hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Pokud jsou příspěvky z evropských 

strukturálních a investičních fondů 

využívány k financování způsobilých 
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projektů, do kterých investuje EIB 

s podporou záruky EU podle čl. 5 odst. 4 

tohoto nařízení, informují členské státy 

o těchto příspěvcích v rámci povinnosti 

podávat zprávy podle čl. 50 odst. 5 a čl. 52 

odst. 2 písm. d) nařízení o společných 

ustanoveních. 
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