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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecné poznámky 

 

Evropa trpí nedostatkem investic již od finanční a ekonomické krize. Nezbytné rozhodnutí 

rekapitalizovat bankovní systém zvýšilo veřejný dluh – přičemž ve většině případů byly již 

rozpočty dost napjaté –, což snížilo objem veřejných prostředků na investice. Zároveň však 

existují značné objemy likvidních aktiv držených soukromým sektorem, především 

v důsledku politik kvantitativního uvolňování prováděných centrálními bankami, které nejsou 

přesměrovávány do reálné ekonomiky. Důsledky tohoto nedostatku investic byly katastrofální 

pro konkurenceschopnost, růst a pracovní místa. Zatímco ostatní světové regiony pomalu 

překonávají krizi tím, že investují do svého průmyslového zařízení, některé evropské země 

jsou stále pozadu. 

 

V této souvislosti navrhovatelé vítají návrh Komise na Evropský fond pro strategické 

investice, jehož cílem je podpořit ekonomickou aktivitu, a tím i tvorbu pracovních míst, 

prostřednictvím společného úsilí na úrovni EU. Podporují využití inovativních finančních 

nástrojů, které prostřednictvím propojení veřejných a soukromých partnerů a za předpokladu, 

že budou uplatňovány účinně, bezpečně a centralizovaně, umožní optimalizovat využití 

zdrojů. Navrhovatelé rovněž souhlasí s myšlenkou, že EFSI by měl vycházet ze seznamu 

projektů s evropskou přidanou hodnotou, které jsou potenciálně životaschopné a mohou 

podpořit růst. Také oblasti, na které se fond zaměřuje, se jeví jako velmi relevantní, ať už 

se jedná o infrastrukturu v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací, výzkum, vývoj, 

vzdělávání, udržitelné využívání zdrojů či malé a střední podniky. 

Navrhovatelé v principu podporují vytvoření tohoto fondu, pociťují však řadu obav, zejména 

co se týče jeho konkrétního provádění.  

 

II. Velikost a původ finančních prostředků na podporu záručního fondu EU 

 

Za prvé mají navrhovatelé určité pochybnosti o velikosti fondu, který se jim zdá s ohledem 

na investiční potřeby poněkud skromný. Příspěvek z rozpočtu EU ve výši 8 miliard EUR 

na šestnáctimiliardovou záruku bude vyžadovat velmi vysoký pákový efekt vzhledem 

k rizikovosti daných projektů, aby bylo dosaženo cíle ve výši 315 miliard EUR na investice. 

Navíc tento cíl je jen malou částí odhadovaných investičních potřeb, které činí 1000 miliard 

EUR jen na dokončení transevropských sítí v oblasti dopravy a energetiky a na zavedení 

širokopásmového připojení. Pro srovnání Spojené státy do své ekonomiky od roku 2009 vlily 

800 miliard EUR. 

 

Původ prostředků, které mají být použity na podporu tohoto fondu a jeho záruky, 

s výjimkou nepřidělených rezerv, tj. především Horizont 2020 a Nástroj pro propojení 

Evropy, nemohou navrhovatelé akceptovat jako primární zdroj. Je velmi nešťastné ohrožovat 

dva hlavní programy v rámci okruhu rozpočtu EU, který se týká konkurenceschopnosti 

a růstu, neboť tyto programy prošly rozsáhlou konzultací a mají obrovskou podporu všech 

zúčastněných stran, jsou v souladu s politikami a prioritami Unie a jsou již prováděny. 

 

Navrhovatelé se domnívají, že doprava by měla být významnou složkou jakéhokoliv 

investičního plánu EU, jelikož podporuje všechna ostatní ekonomická odvětví. Projekty 
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v oblasti dopravní infrastruktury vytvářejí pracovní místa na třech úrovních: během fáze 

výstavby, během využívání (služby a průmysl) a prostřednictvím větší konkurenceschopnosti 

dané oblasti i širšího okolí. Toto odvětví však bohužel nesmírně trpí nedostatkem investic.  

 

Tato situace vedla evropské orgány k vytvoření Nástroje pro propojení Evropy, který 

vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Tento fond vychází z rozsáhlých konzultací, je 

demokraticky schválený a zaměřuje se na projekty s evropskou přidanou hodnotou. Dané 

projekty musí být životaschopné, blízko realizace a musí mít jasný ekonomický a sociální 

dopad, přičemž musí napomáhat dokončení vnitřního trhu. Fond také umožňuje využití 

inovativních finančních nástrojů v případě některých projektů, čímž se pokud možno vytvoří 

pákový efekt. Nástroj pro propojení Evropy již zahájil první výzvu k předkládání návrhů 

ve výši 12,2 miliardy EUR. Navrhované snížení rozpočtu tohoto nástroje by mohlo vést 

ke snížení celkové částky 2,2 miliardy dostupné na příštích pět let, což představuje průměrně 

pouze 400 milionů EUR za rok, a to zdaleka neuspokojuje investiční potřeby EU.  

 

Program Horizont 2020 je rovněž pro dopravu velmi důležitý. Tento program podporuje 

vývoj nových technologií zaměřených na to, aby byla letadla, vozidla a plavidla ekologičtější, 

a tím přispívá ke snížení dopadu dopravy na životní prostředí. Navíc by nové koncepce 

mobility vyvinuté v rámci programu Horizont 2020 měly pomoci zlepšit bezpečnost 

na silnicích a omezit přetížení sítí. Možné zlepšení efektivity je naprosto zásadní pro 

konkurenceschopnost evropského dopravního průmyslu a souvisejících služeb. 

 

Za těchto okolností nepovažují navrhovatelé za vhodné snížit prostředky na programy 

Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy, aby se financovala záruka EFSI. Navrhovatelé 

nijak nezpochybňují princip šestnáctimiliardové záruky podporované rozpočtem EU, ale 

navrhují zmírnit dopad na tyto programy tím, že se EFSI bude prioritně financovat 

prostřednictvím nepřidělených zdrojů v rámci rozpočtu EU. Závazky z nevyužitých fondů 

programů v okruhu 1A víceletého finančního rámce může záruční fond požadovat jen jako 

krajní možnost. 

 

III. Správa a kritéria pro výběr projektů 

 

Nutnost jednat rychle vedla k vytvoření mechanismu, který je plně začleněný do Evropské 

investiční banky (EIB) s ohledem na její zkušenosti a schopnost začít okamžitě fungovat. 

 

To by mohlo omezit účast hlavních institucionálních aktérů a držitelů soukromého kapitálu. 

Navíc je však nutno zajistit soulad s politikami Unie a uplatňování strategických rozhodnutí 

evropských orgánů, a proto by správa EFSI neměla být jen finanční. Navrhovatelé tudíž 

navrhují, aby se obnovila rovnováha systému tím, že Komise bude opět jeho součástí, 

především pokud jde o rozhodnutí investičního výboru, a aby byl znovu potvrzen význam 

toho, aby byly v odvětví dopravy dodrženy pokyny pro vytvoření transevropské sítě, jež byly 

dohodnuty před dvěma lety. Je to nezbytné především proto, že demokratická kontrola bude 

vykonávána ex post, a ne v každodenním fungování fondu. 

 

Ačkoliv navrhovatelé souhlasí s tím, že EFSI by měl financovat projekty, které jsou 

potenciálně životaschopné, blízko realizace a mohou být realizovány v krátkodobém 

horizontu, rádi by připomněli, jak těžké je financovat projekty v oblasti dopravní 

infrastruktury za tržních podmínek, i když je zlepšují finanční nástroje. Aby se předešlo tomu, 
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že se EIB bude zaměřovat na takové druhy dopravních projektů, které financuje běžně a které 

nemusí být zcela v souladu s prioritami EU, zahrnuje návrh zprávy řadu pozměňovacích 

návrhů, které by měly EIB motivovat k tomu, aby se zaměřila na prioritní projekty, které již 

předtím identifikovali tvůrci právních předpisů EU a které mají také silný sociálně-

ekonomický dopad, včetně udržitelnosti z hlediska životního prostředí. 

 

Za účelem sladění EFSI s politikou EU v této oblasti zavádí tento návrh zprávy jako způsobilé 

projekty pro podporu ze strany EFSI seznam projektů předběžně identifikovaných ve dvou 

nařízeních, která stanovila rámec politiky EU v oblasti dopravní infrastruktury 

ve střednědobém horizontu. Členské státy, Komise, Parlament, regiony a zúčastněné strany 

tak učinily, když schválily nařízení o TEN-T a o Nástroji pro propojení Evropy na konci roku 

2013. Nástroj pro propojení Evropy uvádí nejen komplexní seznam projektů a priorit, které 

jsou členské státy připraveny realizovat v nadcházejících několika letech, ale také identifikuje 

oblasti, které by mohly zajistit rychlou ekonomickou návratnost a mohly by být potenciálně 

životaschopné. Dalšími příklady projektů, které by mohly investory zajímat, jsou městské 

uzly, kde by vysoká hustota populace mohla zajistit dostatečné příjmy, intermodální stanice, 

vysokorychlostní spojení s letišti a městské a příměstské železniční systémy. Návrh 

stanoviska také podmiňuje podporu z EFSI tím, že projekty musí splňovat standardy uvedené 

v pokynech pro transevropskou dopravu, čímž se předejde nežádoucím problémům 

s interoperabilitou a souladem sítí. 

 

IV. Motivace k veřejné a soukromé účasti na Junckerově plánu 

 

Aby byl tento investiční plán úspěšný, musí se ještě dále pracovat na regulatorních 

úpravách, aby byl fond atraktivnější pro veřejný i soukromý sektor. 

 

Co se týče účasti členských států, jsou zásadní nové pokyny představené Komisí1 s ohledem 

na zohlednění investic EFSI z fiskálního hlediska v souvislosti s Paktem o stabilitě a růstu. 

Představují jednu z hlavních novinek tohoto investičního balíčku, která paradoxně není 

zahrnuta v nařízení o EFSI. 

 

Evropský parlament již v roce 2010 navrhl, aby se s dlouhodobými investicemi do dopravní 

infrastruktury zacházelo při výpočtu schodku veřejných financí v rámci paktu jinak2. V tomto 

smyslu navrhovatelé vítají nový výklad Komise, ale za účelem zajištění právní jistoty 

navrhují, aby byla tato důležitá změna zahrnuta do stávajícího legislativního návrhu. 

 

Navíc by členské státy, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku, rovněž měly mít 

možnost využít tzv. investiční doložku (použití na nepřímé vnitrostátní příspěvky), jelikož 

právě v těchto státech je naléhavě potřeba podpořit investice. 

 

Skutečnost, že tyto projekty byly schváleny řídícími orgány EFSI, EIB a Komisí, znamená, že 

se jedná o plnohodnotné projekty s evropskou přidanou hodnotou, které si zaslouží odlišné 

                                                 
1 COM(2015)12 „Optimální využití flexibility v rámci současných pravidel Paktu o stabilitě a růstu“ 

2Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. července 2010 o udržitelné budoucnosti pro dopravu 

P7_TA(2010)0260 bod 32 
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zacházení. To umožní pomoci členským státům, zejména těm, které mají větší problémy 

s investováním a s příspěvkem do EFSI. 

 

Co se týče účasti soukromého sektoru, domnívají se navrhovatelé, že by se mělo významně 

zlepšit regulatorní prostředí, aby se obnovila důvěra investorů. 

 

Je třeba podniknout opatření za účelem snížení rizikovosti projektů, na něž je fond zaměřen, 

což bude vyžadovat další kroky v oblasti zdanění, zadávání veřejných zakázek a otevření trhů. 

Zejména je třeba věnovat pozornost straně nabídky, aby se podpořila konkurenceschopnost 

evropského průmyslu, například co se týče cen energií. Navrhovatelé se také domnívají, že by 

se měla pozměnit pravidla směrnice Solventnost II, aby se přilákalo více finančních 

prostředků ze soukromého sektoru. Stručně řečeno musí být naše regulatorní prostředí 

stabilnější, srozumitelnější a atraktivnější pro investice, což mělo být základem jakéhokoliv 

investičního plánu EU. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá 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, fiskálním 

omezením, která musí dodržovat členské 

státy, a absenci právního prostředí 

příznivého pro podnikání. Uvedený 

nedostatek investic, který se projevil 

především v členských státech nejvíce 

postižených krizí, zpomaluje hospodářské 

oživení a má negativní vliv na vytváření 

pracovních míst, perspektivu 

dlouhodobého růstu a na 

konkurenceschopnost. Podle Komise činí 

potřebné investice do transevropských sítí 

v odvětvích dopravy, energetiky a 
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telekomunikací v období do roku 2020 

970 miliard EUR. 
 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 

jenž má řešit nejistotu spojenou s 

veřejnými a soukromými investicemi. Tato 

strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 

prostředků pro investice, zajištění toho, aby 

se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 

zlepšení investičního prostředí v Unii. 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 

jenž má řešit nejistotu spojenou s 

veřejnými a soukromými investicemi. Tato 

strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 

prostředků pro investice, zajištění toho, aby 

se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 

zlepšení investičního prostředí v Unii. Tato 

strategie musí doplňovat cíle Unie 

v oblasti hospodářské, sociální, 

environmentální a územní soudržnosti, 

jakož i strategii EU 2020. 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 regulace. 

Tato doprovodná opatření by měla působit 

nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 

Evropě obecně. 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, například 

administrativní zátěže, posílení jednotného 

trhu a posílení regulačního rámce s cílem 

učinit je atraktivnějším ve smyslu 

jednoduchosti, pružnosti a stability. Tato 

doprovodná opatření by měla působit nejen 

ve prospěch EFSI, ale investic v celé 

Evropě obecně. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 
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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 a spravedlivého přístupu k 

financování projektů na všech úrovních. Z 

lepšího přístupu k financování by měly mít 

prospěch obzvláště malé a střední podniky 

a 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  5 

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, jež budou přispívat k dosažení 

cílů politiky Unie v souladu se strategií 

Evropa 2020. Veškeré operace 

uskutečňované v rámci EFSI by měly být 

v souladu s politikami Unie včetně politiky 

soudržnosti a měly by doplňovat další 

příslušné finanční nástroje EU. Investice 

by měly zaručovat vysokou přidanou 

ekonomickou a sociální hodnotu, 

prosazovat udržitelný růst, inovace a 

kvalitní zaměstnanost a dovednosti skrze 

integraci a realizaci jednotného trhu a 

podporu konkurenceschopnosti Unie. 

EFSI by měl pomoci překonat současné 

obtíže v oblasti investic v Evropě, a přispět 

tak k posílení hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti Unie. 
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 Podpora z EFSI na dopravní 

infrastrukturu by měla přispět k cílům 

nařízení (EU) 1315/2013 (Nástroj pro 

propojení Evropy) a 1316/2013 (TEN-T) 

vytvořením nové či chybějící 

infrastruktury, ale rovněž modernizací a 

obnovou stávajících zařízení a 

umožněním financování činností výzkumu 

a inovací v tomto odvětví. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat projektům 

součinnosti posilujícím propojení mezi 

odvětvím dopravy, telekomunikací a 

energetiky a inteligentním a udržitelným 

dopravním projektům. 

 

Pozměňovací návrh  6 

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 projekty, na něž se zaměřují stávající 

nástroje EIB a Unie, aby byla zajištěna 

adicionalita ve srovnání se současnými 

operacemi. EFSI by měl financovat 

projekty v celé Unii, zvláště pak v zemích 

nejvíce postižených hospodářskou 

a finanční krizí. EFSI by měl být použit 

pouze v případě, kdy není dostupné 

financování z jiných zdrojů za přiměřených 

podmínek. 

 

 

Pozměňovací návrh  7 

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 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 
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které mohou zahrnovat odpovídající míru 

rizika, avšak budou stále splňovat 

konkrétní požadavky na financování z 

EFSI. 

udržitelné v případě, že mají dopad na 

životní prostředí, a které mohou zahrnovat 

odpovídající míru rizika, avšak budou stále 

splňovat konkrétní požadavky na 

financování z EFSI. 

 

 

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 

umožnil realizaci individuálních projektů 

týkajících se malých a středních podniků a 

malých podniků se střední tržní 

kapitalizací. 

(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, jakož i 

v investičních oblastech, na něž se 

vztahuje EFSI, jak je uvedeno v čl. 2a 

odst. 2, a jeho součástí by měl být i 

zástupce Evropské komise. Tento zástupce 

by měl úzce spolupracovat s příslušnými 

generálními ředitelstvími Komise 

v závislosti na investiční oblasti projektů a 

zajišťovat a upevňovat soudržnost 

případných operací s politikami Unie. 
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 umožnil realizaci individuálních 

projektů týkajících se malých a středních 

podniků a malých podniků se střední tržní 

kapitalizací. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 
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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) Na úrovni projektů mohou třetí strany 

poskytovat spolufinancování společně s 

EFSI u jednotlivých projektů nebo u 

investičních platforem, které se mohou 

týkat konkrétních geografických oblastí 
nebo tematických sektorů. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21 a) Komise ve svém sdělení 

(„Optimální využití flexibility v rámci 

současných pravidel Paktu o stabilitě a 

růstu“) ze dne 13. ledna 2015 stanoví 

konkrétní připomínky týkající se 

příspěvků do EFSI v rámci svého 

posouzení veřejných financí podle článku 

126 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Projekty schválené řídícími orgány EFSI 

a v souladu s politikami EU jsou 

plnohodnotnými projekty s evropskou 

přidanou hodnotou, které si s ohledem na 

Pakt o stabilitě a růstu zaslouží rozdílné 

zacházení. S cílem přimět členské státy, 

vnitrostátní podpůrné banky a investiční 

platformy přispívat do EFSI a na jeho 

operace by tyto příspěvky a účast na 

projektech EFSI měly být považovány za 

jednorázová opatření ve smyslu nařízení 

(EU) č. 1467/97 a 1466/97. 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 b (nový) 



 

PE551.752v02-00 12/35 AD\1055563CS.doc 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21 b) Evropská komise při stanovení 

fiskální úpravy v rámci preventivní nebo 

nápravné části Paktu o stabilitě a růstu 

nezohledňuje finanční příspěvky 

členských států či vnitrostátních 

podpůrných bank do EFSI nebo 

účelových investičních platforem. V zájmu 

optimálního využití flexibility paktu 

Evropská komise při stanovení fiskální 

úpravy v rámci preventivní nebo nápravné 

části paktu navíc nezohledňuje finanční 

příspěvky, které stát poskytuje na 

jednotlivé operace financované z EFSI. 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Jelikož jsou v Unii nutná urgentní 

opatření, mohou EIB a EIF v průběhu roku 

2015 financovat dodatečné projekty mimo 

jejich obvyklé zaměření. Aby se 

maximalizoval přínos opatření stanovených 

tímto nařízením, mělo by být možné, aby 

se na tyto dodatečné projekty vztahovalo 

krytí záruky EU, pokud splňují věcná 

kritéria uvedená v tomto nařízení. 

(23) Jelikož jsou v Unii nutná urgentní 

opatření, mohou EIB a EIF v průběhu roku 

2015 financovat dodatečné projekty mimo 

jejich obvyklé zaměření. Aby se 

maximalizoval přínos opatření stanovených 

tímto nařízením, mělo by být možné, aby 

se na tyto dodatečné projekty vztahovalo 

následné krytí záruky EU, pokud splňují 

věcná kritéria uvedená v tomto nařízení a 

mají vyšší poměr rizika a výnosů než 

projekty, na něž se zaměřuje EIB, aby 

byla zajištěna adicionalita ve srovnání se 

současnými operacemi. 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno Evropské centrum pro 

investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 

přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 

stavět na odborných zkušenostech Komise, 

EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 

řídících orgánů evropských strukturálních a 

investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 

jednotné kontaktní místo pro dotazy 

týkající se technické pomoci pro investice 

v Unii. 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno Evropské centrum pro 

investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

mělo členským státům a jejich orgánům, 

soukromým investorům a investičním 

platformám na všech úrovních poskytovat 

silnou podporu vývoji a přípravě projektů v 

celé Unii, přičemž bude stavět na 

odborných zkušenostech Komise, EIB, 

vnitrostátních podpůrných bank a řídících 

orgánů evropských strukturálních a 

investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 

jednotné kontaktní místo pro dotazy 

týkající se technické pomoci pro investice 

v Unii, pokud možno decentralizovaným 

způsobem a aniž by tím došlo ke změně 

cíle stávajících programů technické 

pomoci nebo narušení kvality či kapacity 

těchto programů při uskutečňování jejich 

vymezených úkolů. S cílem zajistit 

odvětvovou diverzifikaci příjemců 

finančních nástrojů a podpořit 

zeměpisnou diverzifikaci ve všech 

členských státech by řídící výbor měl 

prostřednictvím EIAH poskytnout 

členským státům a navrhovatelům 

projektů podporu při sestavování 

vhodného seznamu projektů, u kterých by 

financování přicházelo v úvahu. Co se 

týče odvětví dopravy, EIAH by mělo úzce 

spolupracovat s Komisí za podpory 

Výkonné agentury pro inovace a sítě, 

zejména v otázkách souladu s politikou 

EU v oblasti dopravní infrastruktury. V 

této souvislosti by EIAH mělo mít 

odvětvové poznatky. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem krytí rizik spojených se 

zárukou EU pro EIB by měl být zřízen 

záruční fond. Tento záruční fond by měl 

být vytvořen postupnými platbami z 

rozpočtu Unie. Záruční fond by měl 

následně také získávat příjmy a platby z 

projektů využívajících podpory EFSI a 

částky zpětně získané od dlužníků v 

selhání, když záruční fond již aktivoval 

záruku pro EIB. 

(27) Za účelem krytí rizik spojených se 

zárukou EU pro EIB by měl být zřízen 

záruční fond. Tento záruční fond by měl 

být vytvořen postupnými platbami z 

rozpočtu Unie. Záruční fond by měl 

následně také získávat příjmy a platby z 

projektů využívajících podpory EFSI, 

výnosy z investovaných zdrojů záručního 

fondu a částky zpětně získané od dlužníků 

v selhání, když záruční fond již aktivoval 

záruku pro EIB. 

 

Pozměňovací návrh  15 

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. 1291/20132, 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 

(29) Záruční fond by měl být částečně 

financován z rozpočtu Unie, přednostně z 

nepřidělených zdrojů, rozpočtových 

přebytků, mechanismů pružnosti a 

veškerých dostupných rozpočtových 

prostředků a mechanismů podle nařízení, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec. 

Záruka by měla zabránit tomu, aby byly 

narušeny programy, které již slouží k 

investičním účelům a jejichž cílem je 

podporovat konkurenceschopnost a růst, 

které jsou provozuschopné a v nichž 

stanovena možnost využití inovativních 

finančních nástrojů. Proto by, pouze 

odůvodní-li to aktuální poptávka, mělo být 

sníženo finanční krytí programů okruhu 

1A víceletého finančního rámce na období 

let 2014–2020. V souladu se Smlouvami 

by mělo být na rozpočtovém orgánu, aby 

každoročně stanovil, které položky se 

použijí k financování záručního fondu. 

Financování záručního fondu, pokud jde 

o závazky i platby, by mělo být opětovně 

posouzeno na konci roku 2016 jako 

součást přezkumu víceletého finančního 
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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. 

rámce v polovině období (podle článku 2 

nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013). Pouze odůvodní-li to aktuální 

poptávka a na základě analýzy míry 

výkonu a plnění jednotlivých programů by 

měly být vymezeny alternativní možnosti 

financování s cílem zabránit přesunu 

finančních prostředků z okruhu 1A na 

období let 2016–2020.  

__________________  

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – 

rámcový program pro výzkum a inovace 

(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 

č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 104). 

 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129). 

 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) EIB může projekty uvedené v 

seznamu projektů využívat k identifikaci 

a výběru projektů podporovaných ze strany 

EFSI, nicméně tento seznam projektů by 

měl mít širší působnost a měl by 

identifikovat projekty v celé Unii. Jeho 

působnost může zahrnovat projekty, které 

mohou být plně financovány soukromým 

sektorem, případně za pomoci dalších 

nástrojů poskytovaných na evropské nebo 

vnitrostátní úrovni. EFSI by měl být 

schopen podporovat financování a 

(33) Projekty uvedené v seznamu projektů 

mohou být využívány k identifikaci 

a výběru projektů podporovaných ze strany 

EFSI, nicméně tento seznam projektů by 

měl zajistit odvětvovou a zeměpisnou 

diverzifikaci a měl by mít širší působnost a 

identifikovat projekty v celé Unii. Jeho 

působnost může zahrnovat projekty, které 

mohou být plně financovány soukromým 

sektorem, případně za pomoci dalších 

nástrojů poskytovaných na evropské nebo 

vnitrostátní úrovni. EFSI by měl být 
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investice do projektů identifikovaných v 

seznamu projektů, avšak uvedení projektu 

na seznamu by nemělo automaticky 

znamenat přístup k podpoře ze strany EFSI 

a EFSI by měl mít možnost vybírat 

a podporovat projekty, které na seznamu 

uvedeny nejsou. 

schopen podporovat financování a 

investice do projektů identifikovaných v 

seznamu projektů, avšak uvedení projektu 

na seznamu by nemělo automaticky 

znamenat přístup k podpoře ze strany EFSI 

a EFSI by měl mít možnost vybírat 

a podporovat projekty, které na seznamu 

uvedeny nejsou. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

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, měla by Komise a 

EIB, předseda řídící skupiny EFSI a 

výkonný ředitel investičního výboru EFSI 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

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“). 

Komise uzavře s Evropskou investiční 

bankou (EIB) dohodu o zřízení Evropského 

fondu pro strategické investice (dále jen 

„EFSI“) na období let 2015–2020. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 
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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 podpořit investice, které 

jsou pro Unii strategické, a zajistit lepší a 

spravedlivý přístup k financování pro 

podniky s nejvýše 3000 zaměstnanci, s 

obzvláštním důrazem na malé a střední 

podniky a inovativní začínající podniky, 

tím, že se EIB poskytne schopnost nést 

riziko (dále jen „dohoda o EFSI“). 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 1 a 

 Definice 

 Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

 1) „investiční platformou“ zvláštní 

účelové jednotky, spravované účty, 

smluvní režimy spolufinancování nebo 

sdílení rizik umožňující shromažďovat 

zdroje několika investorů. Mohou být 

zaměřeny na konkrétní zeměpisnou oblast 

či odvětví a spravovány veřejným nebo 

soukromým subjektem; 

 2) „vnitrostátními podpůrnými bankami 

nebo institucemi“ právnické osoby, které 

se zabývají finančními činnostmi 

na profesionálním základě a kterým 

členský stát, bez ohledu na to, zda 

na ústřední, regionální či místní úrovni, 

svěřil mandát k provádění veřejných 

rozvojových nebo podpůrných činností. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

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

b) částku a podmínky finančního 

příspěvku, který EIB poskytne 

prostřednictvím EFSI; 

b) částku a podmínky finančního 

příspěvku, který poskytne EIB 

prostřednictvím EFSI a který nesmí být 

nižší než 5 000 000 000 EUR v podobě 

záruk; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

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 

doplňovat je, pokud možno 

decentralizovaným způsobem, a 

poskytovat členským státům a jejich 

orgánům, soukromým investorům a 

investičním platformám na všech 

úrovních 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. 

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Komisi je svěřena pravomoc přijmout 

dohodu o EFSI prostřednictvím aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

17 tohoto nařízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dokud jsou jedinými přispěvateli EFSI 

Unie a EIB, přiděluje se počet členů a 

hlasů v řídícím výboru podle příslušné 

výše příspěvků v podobě hotovosti nebo 

záruk. 

Dokud jsou jedinými přispěvateli EFSI 

Unie a EIB, skládá se řídící výbor z pěti 

členů, přičemž čtyři z nich by měli být 

jmenováni Evropskou komisí a jeden EIB. 

Řídící výbor si volí předsedu na 

obnovitelné funkční období tří let z řad 

svých členů. Počet členů a hlasů pro Unii 

zohlední odvětvové příspěvky z rozpočtu 

Unie v souladu s jednotlivými odvětvími 

politiky podle čl. 5 odst. 2. 

 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Řídící výbor rozhoduje konsensem. Řídící výbor se schází alespoň jednou za 

čtvrt roku a rozhoduje konsensem. Při 

vymezování politiky projektů a strategické 

orientace podle odstavce 1 a s cílem 

vyhnout se nadměrné angažovanosti by 

řídící výbor měl zajistit odvětvovou a 

zeměpisnou diverzifikaci příjemců. 
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Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

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. 

 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 osm 

nezávislých odborníků, výkonný ředitel a 

zástupce Komise. Nezávislí odborníci musí 

mít vysokou úroveň relevantních tržních 

zkušeností v oblasti projektového 

financování, ale i v investičních oblastech, 

na něž se vztahuje EFSI, jak je uvedeno v 

čl. 5 odst. 2; řídící výbor je vybírá 

na obnovitelné funkční období tří let, 

přičemž celková doba působení v této 

funkci nesmí překročit šest let. Jejich 

zaměstnávání se řídí transparentním 

postupem a jejich prohlášení o finančních 

zájmech se předává Komisi, Evropskému 

parlamentu a Radě. Zástupce Komise 

nemá hlasovací pravomoc, ale potvrzuje 

soulad případných operací s politikami 

Unie. Úzce spolupracuje s příslušnými 

generálními ředitelstvími Komise v 

závislosti na investičních oblastech 

dotyčných projektů. V odvětví dopravy 

zohlední investiční výbor doporučení 

formulovaná příslušným generálním 

ředitelstvím Komise.  
 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou.  

Rozhodnutí investičního výboru jsou 

přijímána prostou většinou a schvalována 

řídícím výborem. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Unie poskytne EIB záruku na finanční 

nebo investiční operace, které jsou 

prováděny v Unii a na něž se vztahuje toto 

nařízení (dále jen „záruka EU“). Záruka 

EU se poskytuje jako záruka na požádání 

pro nástroje uvedené v článku 6. 

Prostřednictvím EFSI poskytne Unie EIB 

neodvolatelnou a bezpodmínečnou záruku 

na finanční nebo investiční operace, které 

jsou prováděny v Unii a na něž se vztahuje 

toto nařízení (dále jen „záruka EU“). 

Záruka EU se poskytuje jako záruka 

na požádání pro nástroje uvedené 

v článku 6. Tato záruka je dostupná pro 

projekty uskutečňované ve třetích zemích, 

za předpokladu, že tyto projekty zahrnují 

přeshraniční spolupráci s členským 

státem a že mezi zeměmi, kterých se 

dotyčný projekt týká, existuje písemná 

dohoda.  

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 Článek 5 

Podmínky pro využití záruky EU Podmínky pro využití záruky EU 

1. Poskytnutí záruky EU je podmíněno 

vstupem dohody o EFSI v platnost. 

1. Poskytnutí záruky EU je podmíněno 

vstupem dohody o EFSI v platnost. 

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 – za 

předpokladu, že ji řídící výbor schválí, na 

finanční nebo investiční operace EIB 

schválené investičním výborem uvedeným 

v čl. 3 odst. 5 nebo na financování pro EIF 

v souladu s čl. 7 odst. 2 za účelem 

provádění finančních nebo investičních 

operací EIB schválených investičním 

výborem. Dotčené operace musí být 

v souladu s politikami Unie a musí 

podporovat některý z těchto obecných cílů: 
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a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 

dopravy, zejména v průmyslových 

centrech, energetika, zejména energetická 

propojení a digitální infrastruktura;  

a) rozvoj nové, stávající či chybějící 

dopravní infrastruktury a vývoj 

inovativních technologií, v souladu s 

nařízeními (EU) 1316/2013 (Nástroj pro 

propojení Evropy) a 1315/2013 (hlavní 

směry pro rozvoj TEN-T), pokud jde o 

hlavní i globální cíle a horizontální 

priority; 

b) investice do vzdělávání a odborné 

přípravy, zdravotní péče, výzkumu a 

vývoje, informačních a komunikačních 

technologií a inovací;  

b) rozvoj inteligentních a udržitelných 

projektů městské mobility zahrnujících 

cíle pro dostupnost a snižování 

skleníkových plynů, energie a nehod; 

c) rozšíření energie z obnovitelných 

zdrojů, energetické účinnosti a účinnosti 

zdrojů; 

c) rozvoj a modernizace energetické 

infrastruktury, v souladu s prioritami 

energetické unie a rámcem politiky v 

oblasti klimatu a energetiky do roku 2020, 

2030 a 2050, zejména propojení, 

inteligentní sítě na úrovni distribuce, 

skladování energie a synchronizace trhů;  

d) projekty infrastruktury v oblasti 

životního prostředí, přírodních zdrojů, 

rozvoje měst a v sociální oblasti; 

d) rozšíření energie z obnovitelných 

zdrojů; účinné využívání zdrojů; 

energetická účinnost a úspora energie, se 

zvláštním důrazem na snižování poptávky, 

a to řízením poptávky a rekonstrukcemi 

budov; 

e) poskytování finanční podpory 

podnikům uvedeným v čl. 1 odst. 1, včetně 

rizikového financování provozního 

kapitálu. 

e) rozvoj informačních a komunikačních 

technologií; digitální a telekomunikační 

infrastruktura a širokopásmové sítě v celé 

Unii; 

 f) rozvoj projektů součinnosti mezi 

dopravou, telekomunikacemi a 

energetickými transevropskými sítěmi, jak 

je uvedeno v nařízení o Nástroji pro 

propojení Evropy 1315/2013;  

 g) investice do inovací, výzkumu a vývoje 

včetně výzkumné infrastruktury, pilotních 

a demonstračních projektů, spolupráce 

mezi akademickou obcí a průmyslem a 

předávání znalostí a technologie;  

 h) investice do vzdělávání, odborné 

přípravy a podnikatelských dovedností;  

 i) investice do inovativní zdravotní péče, 

jako je elektronické zdravotnictví a nové 

léčivé přípravky, a do sociálního sektoru; 
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 j) investice do kulturních a tvůrčích 

odvětví; 

 k) investice do projektů a infrastruktury v 

oblasti ochrany životního prostředí a 

hospodaření s přírodními zdroji; 

posilování ekosystémových služeb a 

udržitelný rozvoj měst;  

 l) poskytování finanční podpory, včetně 

rizikového financování provozního 

kapitálu, pro malé a střední podniky, 

začínající podniky, osamostatněné 

podniky a malé podniky se střední tržní 

kapitalizací prostřednictvím EIF a u 

podniků se střední tržní kapitalizací 

zajištění vedoucího postavení v oblasti 

technologií v inovativních a udržitelných 

odvětvích;  

 m) financování projektů, které jsou v 

souladu s cíli programu Horizont 2020 a s 

Nástrojem pro propojení Evropy; 

 EFSI podporuje pouze projekty a operace, 

které: 

 a) mají evropskou přidanou hodnotu a 

jsou v souladu s politikami Unie a se 

strategií Evropa 2020 a vytvářejí 

inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění; musí být v souladu s cíli 

článku 9 a s článkem 10 a přílohou I 

nařízení (EU) č. 1303/2013; 

 b) jsou ekonomicky a technicky 

proveditelné; 

 c) zajišťují adicionalitu, neboť by 

nemohly být uskutečněny pomocí 

stávajících finančních nástrojů EU; 

 d) pokud možno maximalizují mobilizaci 

kapitálu soukromého sektoru; 

 e) jsou udržitelné a mají prokazatelné 

čisté společenské přínosy a přidanou 

hodnotu, co se týče vytváření udržitelných 

pracovních míst, investic a 

konkurenceschopnosti při zohlednění 

nákladů a přínosů projektu během jeho 

očekávané životnosti; 
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 EFSI poskytne privilegovaný přístup 

k zárukám malým projektům a malým 

aktérům v návaznosti na strategii 

snižování rizika. Za tím účelem se záruka 

EU udělí mimo jiné na vytvoření: 

 – specializovaného fondu energetické 

účinnosti pokrývajícího částku záruk ve 

výši nejméně 5 miliard EUR hlavně na 

podporu projektů v programu měst a 

místních samospráv, 

 – specializovaného fondu pro malé a 

střední podniky pokrývajícího částku 

nejméně 5 miliard EU a realizovaného 

EIF podle článku 7. 

 Investice jsou v souladu s pokyny pro 

investování a kritérii přijatými EIB dne 

23. července 2013. 

Dále se záruka EU prostřednictvím EIB 

poskytuje na podporu účelových 

investičních platforem a vnitrostátních 

podpůrných bank, které investují do 

operací splňujících požadavky tohoto 

nařízení. Řídící výbor v takovém případě 

stanoví politiky týkající se způsobilých 

investičních platforem. 

Dále se záruka EU prostřednictvím EIB 

poskytuje na podporu účelových 

investičních platforem a vnitrostátních 

podpůrných bank, které investují do 

operací splňujících požadavky tohoto 

nařízení. Řídící výbor v takovém případě 

stanoví politiky týkající se způsobilých 

investičních platforem. 

3. V souladu s článkem 17 statutu 

Evropské investiční banky účtuje EIB 

příjemcům operací financování své výdaje 

spojené s EFSI. Aniž je dotčen druhý a třetí 

pododstavec, nesmějí být z rozpočtu Unie 

kryty žádné administrativní výdaje ani jiné 

poplatky EIB za finanční a investiční 

činnosti, které EIB uskutečňuje podle 

tohoto nařízení. 

3. V souladu s článkem 17 statutu 

Evropské investiční banky účtuje EIB 

příjemcům operací financování své výdaje 

spojené s EFSI. Aniž je dotčen druhý a třetí 

pododstavec, nesmějí být z rozpočtu Unie 

kryty žádné administrativní výdaje ani jiné 

poplatky EIB za finanční a investiční 

činnosti, které EIB uskutečňuje podle 

tohoto nařízení. 

EIB může záruku EU v souladu s čl. 2 odst. 

1 písm. e) čerpat v rámci kumulovaného 

maximálního limitu odpovídajícího 1 % 

celkových nevypořádaných závazků ze 

záruky EU za účelem krytí výdajů, jež byly 

příjemcům finančních operací účtovány, 

avšak nebyly vymoženy. 

EIB může záruku EU v souladu s čl. 2 odst. 

1 písm. e) čerpat v rámci kumulovaného 

maximálního limitu odpovídajícího 1 % 

celkových nevypořádaných závazků ze 

záruky EU za účelem krytí výdajů, jež byly 

příjemcům finančních operací účtovány, 

avšak nebyly vymoženy.  

Z rozpočtu Unie mohou být kryty poplatky 

EIB v případě, kdy EIB poskytuje EIF 

financování jménem EFSI, na něž se v 

Z rozpočtu Unie mohou být kryty poplatky 

EIB v případě, kdy EIB poskytuje EIF 

financování jménem EFSI, na něž se v 
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souladu s čl. 7 odst. 2 vztahuje záruka EU. souladu s čl. 7 odst. 2 vztahuje záruka EU. 

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. Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

využít jakýkoli typ financování ze strany 

Unie, a to i evropské strukturální a 

investiční fondy pro příspěvek na 

financování způsobilých projektů, do nichž 

EIB investuje s podporou záruky EU. 

 Komise, EIB a členské státy zajistí, aby 

veškeré investice s podporou EFSI 

zohledňovaly dopad v jednotlivých 

sektorech na místní a regionální úrovni 

z hlediska hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, zvýšení poptávky, aniž by byla 

ovlivněna nabídka, a posílení 

synergického efektu a účinné koordinace 

mezi EFSI a evropskými strukturálními a 

investičními fondy, s cílem zajistit, aby 

přispívaly k dosažení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti Unie a 

snížení nezaměstnanosti. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) platbami ze souhrnného rozpočtu Unie, a) příspěvky ze souhrnného rozpočtu Unie, 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) jakýmikoli dalšími platbami, které Unie 

obdrží v souladu s dohodou o EFSI. 

d) jakýmikoli dalšími příspěvky, které Unie 

obdrží v souladu s dohodou o EFSI. 
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Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Prostředky pro záruční fond podle odst. 

2 písm. c) a d) představují vnitřní účelově 

vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 4 

nařízení (EU) č. 966/2012. 

3. Prostředky pro záruční fond podle 

odst. 2 písm. b, c) a d) představují vnitřní 

účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 

odst. 4 nařízení (EU) č. 966/2012. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Cílová částka bude nejprve dosažena 

postupnými platbami zdrojů uvedených v 

čl. 2 písm. a). Dojde-li v průběhu prvotního 

konstituování záručního fondu k čerpání 

záruky, přispějí prostředky pro záruční 

fond uvedené v odst. 2 písm. b), c) a d) 

rovněž k dosažení cílové částky až do výše 

částky odpovídající čerpání záruky. 

Cílová částka bude nejprve dosažena 

postupným uvolněním zdrojů uvedených v 

čl. 2 písm. a). Dojde-li v průběhu prvotního 

konstituování záručního fondu k čerpání 

záruky, přispějí prostředky pro záruční 

fond uvedené v odst. 2 písm. b), c) a d) 

rovněž k dosažení cílové částky až do výše 

částky odpovídající čerpání záruky. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a . Aniž je dotčen čl. 8 odst. 5, cílové 

částky se dosáhne postupnými 

rozpočtovými závazky záručnímu fondu, o 

nichž bude rozhodnuto v rámci ročního 

rozpočtového procesu, přičemž je třeba 

využít veškerý rozpočtový přebytek v 

souhrnném rozpočtu Evropské unie a 

veškeré dostupné rozpočtové prostředky a 

řádně zohlednit veškeré prostředky 

dostupné podle nařízení Rady 1311/2013 
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ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví 

víceletý finanční rámec na období 2014–

2020, zejména: 

 i) celkové rozpětí pro platby 

 ii) celkové rozpětí pro závazky 

 iii) nástroj pružnosti 

 iv) rozpětí pro nepředvídané události. 

 Odůvodní-li to aktuální poptávka, lze jako 

krajní řešení v plném souladu s body 17 a 

18 interinstitucionální dohody ze dne 2. 

prosince 2013 přerozdělit prostředky z 

víceletých programů položky 1A, prokáže-

li se, že tyto programy nevyčerpaly své 

prostředky.  

 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5b . Přezkum financování záručního 

fondu jak v otázce prostředků na závazky, 

tak i prostředků na platby je proveden v 

rámci přezkumu víceletého finančního 

rámce na období 2014–2020 v polovině 

období, jenž má být zahájen nejpozději na 

konci roku 2016, jak je stanoveno v 

článku 2 nařízení Rady č. 1311/2013 ze 

dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví 

víceletý finanční rámec na období 2014–

2020. Odůvodní-li to aktuální poptávka a 

na základě analýzy míry výkonu a plnění 

jednotlivých programů jsou vymezeny 

alternativní možnosti financování s cílem 

zabránit přesunu finančních prostředků z 

okruhu 1A na období let 2016–2020.  

 V případě, že v rámci ročního 

rozpočtového procesu byly schváleny 

přesuny z programů EU jako zdroj 

financování pro záruku EU v letech 

předcházejících přezkumu víceletého 
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finančního rámce v polovině období, zváží 

Evropský parlament a Rada při této 

příležitosti způsoby, jak jim v co nejvyšší 

míře tyto prostředky nahradit. 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) případný přebytek se jednou transakcí 

vyplatí do zvláštního okruhu ve výkazu 

příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské 

unie na rok n+1, 

a) případný přebytek se jednou transakcí 

vyplatí do zvláštního okruhu ve výkazu 

příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské 

unie na rok n+1 a přerozdělí se na 

programy, jejichž prostředky byly podle 

odstavce 5a (nový) sníženy za účelem 

financování záručního fondu, s cílem 

vyrovnat tyto ztráty, 

 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

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 

současných i potenciálních investičních 

projektů v Unii. Tímto seznamem nejsou 

dotčeny konečné projekty vybrané pro 

podporu podle čl. 3 odst. 5. Co se týče 

odvětví dopravy, seznam by měl vycházet z 

priorit a projektů uvedených v nařízení 

1515/2013 (TEN-T) a nařízení 1316/2013 

(Nástroj pro propojení Evropy). 

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 
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k dosažení cílů politiky EU. 

3. Členské státy vypracují, aktualizují a 

pravidelně a strukturovaně rozšiřují 

informace o současných a budoucích 

investičních projektech na svém území.  

3. Členské státy vypracují, aktualizují 

a pravidelně, transparentně a 

strukturovaně rozšiřují informace 

o současných a budoucích investičních 

projektech na svém území.  

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) posouzení sociálně-ekonomického a 

environmentálního dopadu projektů 

financovaných z EFSI, na základě 

seznamu ukazatelů výkonnosti. Co se týče 

operací v oblasti dopravy, posouzení 

vychází ze seznamu ukazatelů 

stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení 

1316/2013 (Nástroj pro propojení 

Evropy); 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 e a) posouzení činností, které vykonává 

EIAH; 

 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 Článek 11 
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Odpovědnost Odpovědnost 

1. Na žádost Evropského parlamentu se 

výkonný ředitel zúčastní slyšení 

Evropského parlamentu na téma výsledků 

EFSI.  

1. Na žádost Evropského parlamentu a 

alespoň jednou ročně se předseda a 

výkonný ředitel zúčastní společného 

slyšení příslušných výborů Evropského 

parlamentu na téma výsledků EFSI.  

2. Výkonný ředitel odpoví ústně nebo 

písemně na otázky, které EFSI Evropský 

parlament položí, v každém případě však 

do pěti týdnů od obdržení dané otázky.  

2. Výkonný ředitel odpoví ústně nebo 

písemně na otázky, které EFSI Evropský 

parlament položí, v každém případě však 

do pěti týdnů od obdržení dané otázky.  

3. Na žádost Evropského parlamentu mu 

Komise podá zprávu o uplatňování tohoto 

nařízení. 

3. Na žádost Evropského parlamentu a 

alespoň jednou ročně mu Komise podá 

zprávu o uplatňování tohoto nařízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do 30. června 2018 a poté každé tři 

roky: 

2. Do 30. června 2018 a poté každé dva 

roky a do 6 měsíců od data skončení 

dohody o EFSI: 

 

 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 EIB v souladu se svou politikou 

transparentnosti ohledně přístupu 

k dokumentům a informacím na svých 

internetových stránkách zveřejní informace 

týkající se všech finančních a investičních 

operací EIB a toho, jak přispívají 

k dosažení obecných cílů uvedených v čl. 5 

odst. 2. 

EIB v souladu se svou politikou 

transparentnosti ohledně přístupu 

k dokumentům a informacím na svých 

internetových stránkách zveřejní informace 

týkající se všech finančních a investičních 

operací EIB a toho, jak přispívají 

k dosažení obecných cílů a dalších kritérií 

způsobilosti uvedených v článku 5. Bude 

probíhat pravidelná výměna informací 
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mezi Evropským parlamentem a EIB o 

finančních a investičních operacích 

prováděných EIB podle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Článek 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 17 a 

 Investiční doložka 

 S ohledem na čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 

1466/97 a čl. 3 odst. 4 nařízení (ES) č. 

1467/97 se za jednorázová opatření 

považují tyto příspěvky: 

 a) finanční příspěvky členských států či 

vnitrostátních podpůrných bank do EFSI; 

 b) finanční příspěvky členských států či 

vnitrostátních podpůrných bank do 

účelových investičních platforem, které 

jsou způsobilé podle tohoto nařízení; 

 c) finanční příspěvky, které stát poskytuje 

na jednotlivé operace financované z 

EFSI. 
 

 Veškeré finanční příspěvky uvedené v 

odstavci 1 napomáhají plnění cílů politiky 

Unie a jsou považovány za důležitý faktor 

ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 

1467/97, a proto nemohou vést k 

překročení referenční hodnoty uvedené v 

čl. 126 odst. 2 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Článek 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18 vypouští se 
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Změny nařízení (EU) č. 1291/2013  

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 
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EUR v běžných cenách, jak je uvedeno v 

příloze II.“ 

2) Příloha II se nahrazuje zněním 

uvedeným v příloze I tohoto nařízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Článek 19 

 

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(*). 

 

(*) 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).“ 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Příloha 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

 

 



 

AD\1055563CS.doc 35/35 PE551.752v02-00 

 CS 

POSTUP 

Název Evropský fond pro strategické investice 

Referenční údaje COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Příslušné výbory 

 Datum oznámení na zasedání 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Výbor, který vypracoval stanovisko 

 Datum oznámení na zasedání 

TRAN 

28.1.2015 

Přidružené výbory - datum oznámení na 

zasedání 

9.3.2015 

Článek 55 – Společné schůze výborů 

 Datum oznámení na zasedání 

  

9.3.2015 

Datum přijetí 14.4.2015    

Výsledek konečného hlasování +: 

–: 

0: 

43 

3 

0 

Členové přítomní při konečném 

hlasování 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail 

Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, 

Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis 

Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine 

Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, 

Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, 

Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique 

Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, 

Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz 

Zemke, Kosma Złotowski 

Náhradníci přítomní při konečném 

hlasování 

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin 

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při 

konečném hlasování 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 
 


