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Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2015 o návrhu nařízení 

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

nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 

2015/0009(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2015)0010), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 172 a 173, čl. 175 odst. 3 a čl. 182 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh 

Parlamentu (C8-0007/2015), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů2, 

– s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 9. června 2015 zavázal schválit 

postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na společnou debatu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 

výboru podle článku 55 jednacího řádu Parlamentu,  

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru a 

stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní 

ruch, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, 

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní 

trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a 

rozvoj venkova, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro ústavní záležitosti (A8-

0139/2015), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

                                                 
1  Stanovisko ze dne 19. března 2015 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
2  Stanovisko ze dne 16. dubna 2015 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 



2. schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, které je 

přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněné v řadě L Úředního věstníku Evropské unie 

společně s konečným zněním legislativního aktu; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení a bude zveřejněné 

v řadě L Úředního věstníku Evropské unie společně s konečným zněním legislativního 

aktu;  

4. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

 

 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. června 2015 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o Evropském fondu pro 

strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu 

investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 

Evropský fond pro strategické investice 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/1017.) 

 



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

1. Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise k rozdělení rozpočtu 

programu Horizont 2020 

 

„Evropský parlament, Rada a Komise se dohodly, že k financování EFSI nebudou použity 

následující rozpočtové položky: „Posílení hraničního výzkumu v Evropské radě pro výzkum", 

"Akce Marie Curie-Skłodowská“ a „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Zbývající částka 

pocházející z dodatečného využití rozpětí ve srovnání s návrhem Komise bude vrácena do 

ostatních rozpočtových položek programu Horizont 2020 v poměru ke snížením, která 

navrhuje Komise. Orientační rozdělení je stanoveno v příloze I nařízení o EFSI.“ 

 

2. Prohlášení Komise k návrhu rozpočtu na rok 2016 

 

„Komise posoudí, jak by příspěvky do EFSI z jednotlivých rozpočtových položek programu 

Horizont 2020 mohly ovlivnit účinné uplatňování příslušných programů, a v případě potřeby 

navrhne změnu návrhu souhrnného rozpočtu Unie na rok 2016 s cílem upravit rozdělení 

rozpočtových položek programu Horizont 2020.“  

 

3. Prohlášení Komise ke svému posuzování jednorázových příspěvků v rámci iniciativy 

EFSI pro účely uplatňování Paktu o stabilitě a růstu  

 

„Aniž jsou dotčeny pravomoci Rady při uplatňování pravidel Paktu o stabilitě a růstu, 

jednorázové příspěvky členských států, a to buď členského státu samotného, nebo národních 

podpůrných bank klasifikovaných v sektoru vládních institucí nebo jednajících jménem 

členského státu, do EFSI nebo do tematických investičních platforem či investičních 

platforem pro více zemí zřízených pro účely provádění investičního plánu by se měly 

v zásadě považovat za jednorázová opatření ve smyslu článku 5 nařízení Rady (ES) č. 

1466/97 a článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1467/97.“ 


