
 

AD\1120875CS.docx  PE593.810v03-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
 

2016/0276(COD) 

28.3.2017 

STANOVISKO 

Výboru pro dopravu a cestovní ruch 

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud 

jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, 

jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra 

pro investiční poradenství 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

Zpravodajka: Inés Ayala Sender(*) 

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu 



 

PE593.810v03-00 2/25 AD\1120875CS.docx 

CS 

PA_Legam 



 

AD\1120875CS.docx 3/25 PE593.810v03-00 

 CS 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Svým návrhem nařízení o EFSI II hodlá Komise prodloužit dobu trvání Evropského fondu 

pro sociální investice (EFSI) a zavést technická zlepšení daného fondu a Evropského centra 

pro investiční poradenství (EIAH). Návrh doprovází hodnocení Komise, pokud jde 

o využívání rozpočtové záruky EU od července 2015, kdy byl fond EFSI zprovozněn. 

Evropský účetní dvůr vydal stanovisko s názvem: „Fond EFSI: vstupní návrh na jeho 

prodloužení a rozšíření“ (stanovisko EÚD č. 2/2016).  

Co se týče cílů stanovených v dopravní politice EU a role fondu EFSI při jejich dosahování, 

navrhovatelka se domnívá, že je třeba vyřešit především následující otázky, které jsou 

předmětem tohoto stanoviska:  

 rozšíření fondu EFSI do konce stávajícího VFR a navýšení investičního cíle na 

500 mld. EUR (EFSI I: 315 miliard), včetně

 navýšení záruky EU na 26 mld. EUR (EFSI I: 16 mld.) a přizpůsobení cílové sazby 

ze záručního fondu EU na 35 % celkových závazků ze záruky EU (EFSI I: 50 %), 

financovaných částečně 

 dalším převodem z Nástroje pro propojení Evropy, a to snížením prostředků v dopravě 

o 155 milionů EUR a v odvětví energetiky o 345 milionů EUR,

 ustanovení o posílení doplňkovosti u projektů (jež se musí zabývat případy selhání 

trhu nebo nepříznivými investičními situacemi), která se budou vztahovat na projekty 

v rámci Okna pro infrastrukturu a inovace, které spojují dva nebo více členských států,

 další zaměření na projekty přispívající k plnění cílů politiky v oblasti klimatu COP21, 

na něž se bude vztahovat nejméně 40 % financování z EFSI v rámci Okna pro 

infrastrukturu a inovace, 

 zamezení podpory na dálnice, ledaže je určena na soukromé investice v zemích 

podporovaných v rámci politiky soudržnosti nebo u přeshraničních projektů, do nichž 

je zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti,

 lepší odborná pomoc u projektů zahrnujících několik členských států, u kombinace 

fondu EFSI s jinými zdroji financování EU, jako je ESIF, Horizont 2020 a Nástroj 

pro propojení Evropy, a usnadňování zeměpisné a odvětvové diverzifikace fondu 

EFSI.

 

Navrhovatelka se domnívá, že fond EFSI by měl sloužit jako účinný nástroj pro vytváření 

dodatečných investic a pracovních míst v rámci dopravní infrastruktury a mobility. Dosud 

nabyté (byť omezené) zkušenosti nicméně nasvědčují tomu, že k lepšímu využití potenciálu 

fondu v odvětví dopravy je zapotřebí dalších opatření. Vzhledem k tomu, že dopravní 

projekty tvoří pouhých 8 % (11 mld. EUR) všech projektů financovaných z tohoto fondu, je 

třeba výrazně zlepšit přitažlivost fondu pro členské státy, regionální a místní subjekty 

a navrhovatele projektů, pokud jde o financování, kritéria způsobilosti a odbornou pomoc.  

Fond EFSI může být přínosem v oblasti dopravy, bude-li fungovat jako nástroj, který 

nekonkuruje úspěšnému Nástroji pro propojení Evropy, o nějž byl nadměrný zájem, ale spíše 

jej doplňuje. Nástroj pro propojení Evropy financuje transevropskou dopravní síť podle 

stávajících dlouhodobých priorit, na kterých se společní normotvůrci dohodli a které pečlivě 
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kontrolují. Navrhovatelka nesouhlasí s dalším přerozdělením prostředků na financování 

z fondu EFSI II a připomíná, že 4 mld. EUR byly odejmuty z Nástroje pro propojení Evropy a 

z Horizontu 2020 již v případě fondu EFSI I. Nové škrty opravdu nejsou zapotřebí: 

z hodnocení fondu EFSI, které provedla Komise, naopak vyplývá, že cílová sazba záruky EU 

by mohla být nepatrně upravena. Pokud by totiž cílová sazba fondu EFSI I nebyla stanovena 

na 50 %, nebylo by od začátku třeba provádět v Nástroji pro propojení Evropy tak výrazné 

škrty. V neposlední řadě by Komise dříve, než bude rozhodnuto o případném dalším 

pokračování či úpravě fondu EFSI, měla plně zhodnotit nejen tento, ale rovněž splnit veškeré 

právní povinnosti, pokud jde o závěry dotyčného hodnocení, jak je stanoveno společnými 

normotvůrci v nařízení o fondu EFSI I.  

S ohledem na tyto skutečnosti navrhovatelka doporučuje, aby byl návrh nařízení o fondu 

EFSI II předložený Komisí pozměněn následujícím způsobem: 

 zachovat stávající finanční krytí pro Nástroj pro propojení Evropy a jeho kapitolu 

o dopravě, 

 upravit cílovou sazbu ze záručního fondu EU na 32 % celkových závazků ze záruky 

EU,

 ustanovení o doplňkovosti by měla zahrnovat komplexní nadnárodní a přeshraniční 

projekty, včetně hlavních koridorů a dalších částí hlavní sítě vymezené Nástrojem 

pro propojení Evropy, společným podnikem SESAR a systémem ERTMS, s cílem 

podpořit dokončení projektů sítě TEN-T, k níž by jinak kvůli omezeným zdrojům, 

které zbývají v Nástroji pro propojení Evropy, nedošlo, 

 při využívání záruky EU by měl být věnován 20% podíl konkrétně na dopravu, 

přičemž je třeba rovněž přispívat k plnění cílů politiky v oblasti klimatu,

 účast členských států a regionální a místní správy na projektech či nástrojích 

financovaných z fondu EFSI by měla být považována za „jednorázový“ příspěvek, 

který nezatíží strukturální fiskální úsilí očekávané od členských států, 

 evropská seskupení pro územní spolupráci by měla být považována za způsobilé 

protistrany pro záruku EU v zájmu usnadnění přeshraničních a nadnárodních projektů,

 podpora z fondu EFSI na dálnice by měla být možná u projektů, které jsou v souladu 

se sítí TEN-T a s cíli dopravní politiky (např. u projektů přispívajících k bezpečnosti 

silničního provozu, k rozvoji ITS či k údržbě silnic TEN-T), 

 je třeba posílit úlohu EIAH, pokud jde o poskytování poradenství regionálním 

orgánům a navrhovatelům projektů mimo jiné v souvislosti s nadnárodními 

a přeshraničními projekty, jakož i podporu kombinování prostředků z fondu EFSI 

s prostředky Nástroje pro propojení Evropy,  

 zachovat čl. 18 odst. 7 a 8, v nichž je stanoveno, že o budoucnosti fondu EFSI se musí 

rozhodnout na základě nezávislého hodnocení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby 

zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Ke zvýšení investic je zapotřebí 

dalšího úsilí prostřednictvím zajištění větší 

transparentnosti a lepšího zpravodajství 

ve sdělovacích prostředcích, 

prostřednictvím poskytování odborné 

pomoci ve kterékoli fázi projektu 

a podpory rozumnějšího využívání 

finančních zdrojů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Rozšířený EFSI by měl řešit 

přetrvávající selhání trhu a nepříznivé 

investiční situace a nadále mobilizovat 

finanční prostředky ze soukromého sektoru 

pro investice rozhodujícího významu pro 

budoucí vytváření pracovních míst 

v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst 

a konkurenceschopnost a posílení 

adicionality. Zahrnuje to investice 

v oblastech energetiky, životního prostředí 

a opatření v oblasti klimatu, sociálního 

a lidského kapitálu a související 

infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu 

a inovací, přeshraniční a udržitelné 

dopravy, jakož i digitální transformace. 

Měl by být zejména posílen příspěvek na 

operace podporované z EFSI pro dosažení 

ambiciózních cílů Unie stanovených na 

pařížské konferenci o klimatu (COP21). 

Prioritní projekty energetického propojení 

a projekty energetické účinnosti by rovněž 

měly být stále častějším cílem. Kromě toho 

by měla být zamezena podpora EFSI na 

dálnice, ledaže je potřebná k podpoře 

soukromých investic v oblasti dopravy 

v zemích podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti nebo u přeshraničních 

(8) Rozšířený fond EFSI by měl řešit 

přetrvávající selhání trhu a nepříznivé 

investiční situace a nadále mobilizovat 

finanční prostředky ze soukromého sektoru 

pro investice rozhodujícího významu 

pro budoucí vytváření pracovních míst 

v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst 

a konkurenceschopnost a posílení 

adicionality. Zahrnuje to investice v oblasti 

energetiky, životního prostředí a opatření 

v oblasti klimatu, sociálního a lidského 

kapitálu a související infrastruktury, 

zdravotní péče, výzkumu a inovací, 

přeshraniční a udržitelné dopravy, 

cestovního ruchu a digitální transformace. 

Kromě toho by měl také řešit problém 

nadměrné koncentrace v určitých 

oblastech politiky a také zeměpisně 

nerovnovážné investice, tak aby přispěl 

k hospodářské, sociální a územní 

soudržností Unie a aby zabránil rostoucí 

nerovnosti v různých regionech 

a členských státech. Měl by být zejména 

posílen příspěvek na operace podporované 

z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů 

Unie stanovených na pařížské konferenci 

o klimatu (COP21). Stále častějším cílem 
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dopravních projektů, do nichž je zapojena 

alespoň jedna země podporovaná v rámci 

politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by 

mělo být výslovně stanoveno, že projekty 

v oblasti zemědělství, rybolovu 

a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, 

patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře 

z EFSI. 

by rovněž měly být prioritní projekty 

energetického propojení a projekty 

energetické účinnosti. Kromě toho by měla 

být omezena podpora z fondu EFSI na 

dálnice, aby došlo k podpoře soukromých, 

příp. veřejných investic v oblasti dopravy 

v zemích podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti, v méně rozvinutých regionech 

nebo u přeshraničních dopravních projektů, 

pokud je to zapotřebí k modernizaci 

a údržbě stávající infrastruktury, zlepšení 

bezpečnosti silničního provozu, rozvoje 

inteligentního dopravního systému nebo 

zaručení celistvosti a standardu 

stávajících dálnic v rámci transevropské 

dopravní sítě, zejména bezpečných 

parkovacích ploch, alternativních 

čerpacích stanic pro čistá paliva 

a elektrických nabíjecích systémů. 

V zájmu jasnosti by mělo být výslovně 

stanoveno, že projekty v oblasti 

zemědělství, rybolovu a akvakultury, 

ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné 

cíle způsobilé k podpoře z fondu EFSI.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) EIB se v rámci svých zvláštních 

činností podporovaných na základě fondu 

EFSI se svými spoluinvestory 

systematicky zapojuje do nástrojů 

pro sdílení rizika. Jako součást těchto 

činností je proto EIB vyzývána k tomu, 

aby v případě, kdy je to nutné a aktuální, 

zasáhla tím, že jako první poskytne záruku 

pro případ ztráty, s cílem optimalizovat 

doplňkový charakter nástroje EFSI 

a mobilizovat větší množství soukromých 

prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  4 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Adicionalita, klíčový prvek EFSI, 

by měla být posílena při výběru projektů. 

Operace by měly zejména být způsobilé 

pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže 

řeší jasně zjištěná selhání trhu či 

nepříznivé investiční situace. Operace 

v oblasti infrastruktury v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace spojující dva nebo 

více členských států, včetně elektronické 

infrastruktury, by měly být považovány za 

adicionální vzhledem k jejich obtížnosti 

a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii. 

(9) Při výběru projektů by měla být 

posílena doplňkovost, klíčový prvek fondu 

EFSI. V zájmu zajištění toho, aby byly 

subjekty, které potřebují využít garanční 

fond EFSI, lépe zastoupeny, by bylo 

vhodné, aby se pravidelného střídání 

v řídící radě účastnili členové různých 

útvarů Evropské komise, jako jsou např. 

útvary odpovědné za dopravu a životní 

prostředí. V souladu se zásadou 

doplňkovosti by operace měly být 

způsobilé pro podporu z fondu EFSI pouze 

tehdy, jestliže řeší jasně zjištěné případy 

selhání trhu či nepříznivé investiční 

situace. Operace v oblasti infrastruktury 

v rámci okna pro infrastrukturu a inovace 

spojující dva nebo více členských států, 

včetně elektronické infrastruktury, jako je 

evropský systém řízení železničního 

provozu (ERTMS), by měly být vzhledem 

ke své obtížnosti a vysoké přidané hodnotě 

pro Unii považovány za doplňkové. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzhledem k potenciálu ke zvýšení 

efektivity intervence EFSI by mělo být 

podněcováno spojování operací, kdy se 

kombinují nehrazené formy podpory a / 

nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, 

které jsou například k dispozici v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy, 

a financování od skupiny EIB, včetně 

financování ze strany EIB v rámci EFSI, 

jakož i od jiných investorů. Kombinování 

zdrojů je zacíleno na posílení přidané 

hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají 

další zdroje od soukromých investorů, a na 

(10) Vzhledem k potenciálu ke zvýšení 

efektivity intervence ze strany fondu EFSI 

by mělo být podněcováno spojování 

operací, kdy se kombinují nehrazené formy 

podpory, příp. finanční nástroje z rozpočtu 

Unie, které jsou například k dispozici 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy, 

evropských strukturálních a investičních 

fondů a financování od skupiny EIB, 

včetně financování ze strany EIB v rámci 

fondu EFSI, jakož i od jiných investorů. 

Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení 

přidané hodnoty výdajů Unie tím, že se 
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zajištění toho, aby se podporované akce 

staly ekonomicky a finančně 

životaschopnými. 

přilákají další zdroje od soukromých 

investorů, a na zajištění toho, aby se 

podporované akce staly ekonomicky 

a finančně životaschopnými. Měla by být 

zajištěna propojenost a součinnost všech 

forem podpory ze strany Unie. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) V zájmu zlepšení výkonnosti fondu 

EFSI na úrovni členských států i regionů 

je třeba zintenzivnit spolupráci mezi EIB, 

která tento fond řídí, a národními 

podpůrnými bankami. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V zájmu posílení využívání EFSI 

v méně rozvinutých a přechodových 

regionech by měl být rozšířen rozsah 

obecných cílů způsobilých pro podporu 

z EFSI. 

(11) V zájmu většího využívání fondu 

EFSI v méně rozvinutých, 

nejvzdálenějších a transformujících 

se regionech a nápravy zeměpisné 

nerovnováhy by měl být rozšířen rozsah 

obecných cílů způsobilých pro podporu 

z tohoto fondu. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Aby byly zajištěny optimální 

podmínky pro zajištění udržitelnosti 

a dosažení úspěchu, měly by projekty 

vycházet z místního a regionálního 
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prostředí a být realizovány ve spolupráci 

s ním.  

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Stávající orientační cíl fondu 

EFSI týkající se Okna pro infrastrukturu 

a inovace by měl být příslušným způsobem 

upraven, a to úměrně navýšení cíle 

stanoveného v tomto nařízení 

a spočívajícího v uvolnění soukromých 

a veřejných investic v hodnotě alespoň 

500 miliard EUR. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za účelem částečného financování 

příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do 

záručního fondu EU na dodatečné investice 

by měl být učiněn převod z dostupných 

prostředků Nástroje pro propojení Evropy 

(CEF), poskytnutých podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1316/20134. Prostředky ve výši 

1 145 797 000 EUR by nadto měly být 

přesunuty z finančních nástrojů Nástroje 

pro propojení Evropy do grantové složky 

Nástroje pro propojení Evropy s cílem 

usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných 

relevantních nástrojů, zejména nástrojů 

zaměřených na energetickou účinnost. 

(14) Za účelem částečného financování 

příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do 

záručního fondu EU na dodatečné investice 

by mělo dojít k vhodné úpravě cílové 

sazby záručního fondu EU, která by 

umožnila nezbytné navýšení finančních 

prostředků, aniž by bylo třeba dále snížit 

omezené zdroje dostupných prostředků 

v rámci Nástroje pro propojení Evropy 

(CEF) a Horizontu 2020, poskytnutých 

podle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1316/2013 a 1291/2013, 

jak bylo předvedeno v hodnocení, které 

provedla Komise. Prostředky ve výši 

1 145 797 000 EUR by nadto měly být 

přesunuty z finančních nástrojů Nástroje 

pro propojení Evropy do grantové složky 

Nástroje pro propojení Evropy s cílem 

usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných 

relevantních nástrojů, zejména nástrojů 
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zaměřených na energetickou účinnost. 

__________________ __________________ 

4Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění nařízení (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). 

4Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění nařízení (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  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Fond EFSI účinně zvyšuje objem 

zvláštních činností EIB ve prospěch 

malých a středních podniků, nepodařilo 

se mu však zvýšit objem projektů v oblasti 

dopravy, zejména v případě zemí 

podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti. Vzhledem ke značnému 

přínosu projektů EU v oblasti dopravy 

a obrovské potřebě investic je proto nutné 

přijmout další opatření s cílem lépe řešit 

problémy, kterým členské státy 

a předkladatelé projektů při předkládání 

projektů v oblasti infrastruktury čelí. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16b) Projekty v oblasti dopravy 

a mobility často obtížně získávají 

financování z důvodu nižší míry 

návratnosti, dlouhodobého charakteru 

investic a vyšší míry rizika a nejistoty. 

V zájmu snížení současné odvětvové 

nerovnováhy projektů, které jsou 

financovány z fondu EFSI, a řešení 
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problému nedostatečných investic 

do dopravní infrastruktury v Unii by mělo 

Evropské centrum pro investiční 

poradenství spolu s Komisí přijmout 

zvláštní opatření, která by usnadnila 

kombinování tohoto fondu s granty nebo 

jiným veřejným financováním, jež by bylo 

z rozpočtu Unie nebo členských států 

dostupné zjednodušeným a méně 

byrokratickým způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Evropská investiční banka 

a Evropský investiční fond by měly zajistit, 

aby koneční příjemci, včetně malých 

a středních podniků, byli informováni 

o existenci podpory EFSI, s cílem více 

zviditelnit záruku EU poskytovanou podle 

nařízení (EU) 2015/1017. 

(17) Evropská investiční banka 

a Evropský investiční fond by měly fond 

EFSI propagovat, aby se tento důležitý 

nástroj dostal do většího povědomí. Měly 

by zároveň zajistit, aby koneční příjemci, 

včetně malých a středních podniků, byli 

informováni o existenci podpory z fondu 

EFSI, s cílem více zviditelnit záruku EU 

poskytovanou podle nařízení (EU) 

2015/1017. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Operace podporované z EFSI by se 

měly řídit zásadami řádné správy v oblasti 

daní v Unii. 

(19) Vzhledem k potřebě bezpečnějšího 

přístupu k předcházení podvodům 

při provádění operací podporovaných 
z fondu EFSI by se měly tyto operace řídit 

unijními zásadami řádné správy v oblasti 

daní. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Evropské centrum pro investiční 

poradenství (EIAH) by mělo být posíleno 

a jeho činnost by se měla zaměřit na 

potřeby, které nejsou dostatečně řešeny 

v rámci stávajících režimů. Zvláštní 

pozornost by se měla věnovat podpoře 

přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny 

dva nebo více členských států, či projektů, 

které přispívají k dosažení cílů COP21. 

I když cílem EIAH je stavět na stávajících 

poradenských službách EIB a Komise 

a fungovat jako jednotné centrum pro 

technické poradenství pro projektové 

financování v Unii, mělo by centrum 

rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové 

a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě 

potřeby podporovat EIB v zakládání 

projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat 

k vytváření investičních platforem 

a poskytovat poradenství o kombinování 

jiných zdrojů financování ze strany Unie 

s EFSI. 

(21) Evropské centrum pro investiční 

poradenství (EIAH) by mělo být posíleno 

a jeho činnost by se měla zaměřit 

na potřeby, odvětví a regiony, kterými 

se stávající režimy dostatečně nezabývají. 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat 

podpoře přípravy projektů, do nichž jsou 

zapojeny dva nebo více členských států, či 

projektů, které přispívají k dosažení cílů 

COP21, a také projektů v oblasti 

udržitelné dopravy. I když cílem tohoto 

centra je stavět na stávajících 

poradenských službách EIB a Komise 

a fungovat jako jednotné centrum 

pro technické poradenství pro projektové 

financování v Unii, mělo by rovněž aktivně 

přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné 

diverzifikace fondu EFSI a v případě 

potřeby podporovat EIB při zakládání 

projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat 

k vytváření investičních platforem 

a poskytovat poradenství 

v oblasti kombinování jiných zdrojů 

financování (jako například z evropských 

strukturálních a investičních fondů, 

programu Horizont 2020 a Nástroje 

pro propojení Evropy) ze strany Unie 

s fondem EFSI s cílem dosáhnout 

součinnosti mezi různými zdroji podpory 

ze strany EU. Evropské centrum 

pro investiční poradenství by mělo být 

při poskytování podpory snadno přístupné 

a transparentní a u potenciálních 

navrhovatelů by se mělo více propagovat.  

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Evropský semestr pro koordinaci 

hospodářské politiky je založen 



 

AD\1120875CS.docx 13/25 PE593.810v03-00 

 CS 

na podrobné analýze plánů členských 

států v oblasti rozpočtových, 

makroekonomických a strukturálních 

reforem a poskytuje jim doporučení 

pro jednotlivé země. Na základě výše 

uvedeného by EIB měla informovat 

Komisi o svých zjištěních týkajících se 

překážek a obtíží, kterým čelí investice 

v členských státech a které byly zjištěny 

při provádění investičních operací, na něž 

se vztahuje toto nařízení. Komise by tato 

zjištění měla zohlednit mj. ve své práci, 

kterou v této souvislosti vykonává v rámci 

zlepšování investičního prostředí tím, že 

odstraňuje odvětvové a další překážky 

bránící investicím. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21b) Vzhledem k tomu, že největší 

překážku pro investice představuje 

nedostatek strukturálních reforem, mělo 

by být schválení podpory z fondu EFSI 

v návaznosti na doporučení pro země 

s nerovnováhou na straně přebytku 

i deficitu, která má přeshraniční význam, 

vázáno rovněž na úspěšný vývoj 

v hospodářské a fiskální politice 

v souvislosti s evropským semestrem. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Nařízení (EU) č. 1316/2013 

a nařízení (EU) 2015/1017 by proto měla 

(22) Nařízení (EU) č. 2015/1017 by 

proto mělo být odpovídajícím způsobem 
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být odpovídajícím způsobem změněna, změněno, 

 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo 

nepříznivých investičních situací mají 

zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI 

obvykle znaky jako podřízení, účast na 

nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční 

povahu, expozici vůči specifickým rizikům 

nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji 

popsané v příloze II.“ 

V zájmu lepšího řešení selhání trhu, 

komplexních nadnárodních 

a přeshraničních projektů nebo 

nepříznivých investičních situací mají 

zvláštní činnosti EIB podporované z fondu 

EFSI obvykle takové znaky jako podřízení, 

účast na nástrojích pro sdílení rizik, 

přeshraniční povaha, expozice vůči 

specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné 

aspekty podrobněji popsané v příloze II. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Projekty podporované z EFSI, které 

sestávají z fyzické infrastruktury spojující 

dva nebo více členských států nebo 

spočívající v rozšiřování fyzické 

infrastruktury nebo souvisejících služeb 

k fyzické infrastruktuře z jednoho 

členského státu do jednoho či více 

členských států, se rovněž považují za 

projekty zajišťující adicionalitu.“; 

„Projekty podporované z fondu EFSI, 

které sestávají z fyzické infrastruktury 

spojující dva nebo více členských států, 

projekty zahrnuté do přílohy I nařízení 

(EU) č. 1316/2013, kterým se vytváří 

Nástroj pro propojení Evropy, a také 

projekty, kterými se provádí SESAR 

a systém ERTMS nebo které spočívají 

v rozšiřování fyzické infrastruktury nebo 

služeb souvisejících s fyzickou 

infrastrukturou z jednoho členského státu 

do jednoho či více jiných členských států, 

se rovněž považují za projekty zajišťující 

doplňkovost. Investiční výbor v rámci 
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výběrového řízení posoudí, zda projekty 

splňují požadavky stanovené v tomto 

odstavci. Investiční výbor zajistí ověřování 

doplňkovosti v rámci svého výběrového 

řízení.“; 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ea) mají menší pravděpodobnost, že 

přilákají financování z jiných zdrojů, 

a současně mají významný sociální 

dopad.“ 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) V čl. 6 odst. 2 se doplňuje tento 

pododstavec: 

 „Fond EFSI v úzké spolupráci 

s národními podpůrnými bankami 

podporuje menší projekty a investice 

a současně zohledňuje doplňkovost.“ 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 
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Platné znění Pozměňovací návrh 

 -a) V článku 7 se odstavec 3 mění 

takto: 

Řídící rada se skládá ze čtyř členů: tři 

jmenuje Komise a jednoho EIB. Řídící 

rada si volí z řad svých členů předsedu na 

funkční období tří let, které lze jednou 

prodloužit.  Řídící rada rozhoduje na 

základě konsenzu. 

„Řídící rada se skládá ze čtyř členů: tři 

jmenuje Komise a jednoho EIB. Řídící 

rada si volí z řad svých členů předsedu 

na funkční období tří let, které lze jednou 

prodloužit.  Řídící rada rozhoduje na 

základě konsenzu po provedení zevrubné 

analýzy každé projednávané situace.“  

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a a (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 4 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -aa) V článku 7 se odstavec 4 mění 

takto: 

4. Členské státy mohou přispívat do 

EFSI ve formě záruk nebo v hotovosti. 

Další třetí strany, vyjádří-li s jejich účastí 

souhlas řídící rada, mohou přispívat do 

EFSI pouze v hotovosti. Členské státy ani 

další třetí strany se nesmí stát členy řídící 

rady, ani nesmí ovlivňovat jmenování 

dalších pracovníků EFSI včetně členů 

investičního výboru ani mít jakákoli práva 

v souvislosti s jinými aspekty řízení EFSI 

stanovenými v tomto nařízení. 

„4. Členské státy mohou přispívat 

do fondu EFSI ve formě záruk nebo 

v hotovosti. Další třetí strany, vyjádří-li 

s jejich účastí souhlas řídící rada, mohou 

přispívat do fondu EFSI stejným 

způsobem. Členské státy ani další třetí 

strany se nesmějí stát členy řídící rady, ani 

nesmějí ovlivňovat jmenování dalších 

pracovníků fondu EFSI včetně členů 

investičního výboru ani mít jakákoli práva 

v souvislosti s jinými aspekty řízení fondu 

stanovenými v tomto nařízení.“ 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. -a b (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -ab) V článku 7 se odstavec 5 mění 
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takto: 

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má 

mít výkonného ředitele, který má provádět 

každodenní řízení EFSI a připravovat 

zasedání investičního výboru uvedeného 

v odstavci 6, jimž také předsedá. 

„V dohodě o fondu EFSI se stanovuje, že 

tento fond má mít výkonného ředitele, 

který se zabývá řádným každodenním 

řízením fondu a připravuje zasedání 

investičního výboru uvedeného 

v odstavci 6, jimž také předsedá.“ 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. - a c (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -ac) V čl. 7 odst. 7 se vkládá nový 

pododstavec, který zní: 

 „Řídící výbor prohloubí spolupráci mezi 

Evropským fondem pro strategické 

investice a strukturálními fondy, 

Nástrojem pro propojení Evropy 

a programem Horizont 2020 s cílem 

podpořit kombinované financování 

a zvýšit pákový efekt evropských investic, 

zejména v oblasti dopravy.“ 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii a (nový) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 8 – písm. k a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iia) doplňuje se nové písmeno ka), 

které zní: 

 „ka)  obrana.“; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 



 

PE593.810v03-00 18/25 AD\1120875CS.docx 

CS 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 9 – odst. 2 – bod i a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) V odstavci 2 se doplňuje nové 

písmeno ia), které zní: 

 „ia) podpora iniciativ EU v odvětví 

obrany, zejména prostřednictvím: 

 i)  výzkumu a vývoje na úrovni Unie; 

 ii)  rozvoje obranných schopností 

Unie; 

 iii)  malých a středních podniků 

a společností se střední kapitalizací 

v oblasti obrany;“ 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % 

financování z EFSI v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace bude podporovat 

projekty s komponentami přispívajícími 

k opatřením v oblasti klimatu v souladu se 

závazky COP21. Řídící rada poskytne za 

tímto účelem podrobné pokyny.“ 

„EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % 

financování z fondu EFSI v rámci okna 

pro infrastrukturu a inovace bude 

podporovat projekty, jejichž významnou 

složku tvoří v souladu se závazky COP21 

opatření v oblasti klimatu. Řídící rada 

poskytne za tímto účelem podrobné 

pokyny. 

 EIB se snaží o to, aby nejméně 20 % 

financování z fondu EFSI bylo vyčleněno 

na podporu projektů souvisejících 

s rozvojem dopravní infrastruktury 

a zařízení a inovativních technologií 

v oblasti dopravy spadajících 

pod písmeno c). 

 Cílem EIB je dosáhnout zeměpisně 

vyváženého rozložení investic mezi 

členskými státy. 

 Nehledě na cíle stanovené v tomto 

odstavci budou realizovány projekty, 
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jejichž financování z fondu EFSI 

do lidského kapitálu a zdraví, jako 

v případě produktivních investic 

do nemocnic a školních zařízení spadající 

pod písmeno g), bylo schváleno.“; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b a (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c – písm. iii a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) v odst. 2 písm. c) se doplňuje nový 

bod, který zní: 

 „iiia) železniční infrastruktura a další 

projekty v oblasti železniční dopravy;“ 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„c) posilování místních znalostí s cílem 

usnadnit poskytování podpory z EFSI po 

celé Unii a přispět pokud možno k cíli 

odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI 

uvedenému v oddíle 8 přílohy II, 

a podporou EIB při zahájení operací;“ 

„c) rozšiřování regionálních 

a místních znalostí s cílem usnadnit 

poskytování podpory z fondu EFSI po celé 

Unii a přispět pokud možno k cíli 

odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI 

uvedenému v oddíle 8 přílohy II, 

a podporou EIB a navrhovatelů projektů 

při zahájení operací;“ 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) poskytování aktivní podpory při 

zřizování investičních platforem; 

e) „poskytování aktivní podpory 

při zřizování investičních platforem, včetně 

odvětvových investičních platforem;“ 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. iii a (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (iiia) doplňuje se písmeno fa), které zní: 

 „fa) poskytování poradenství ohledně 

projektů zahrnujících dva či více 

členských států a podpory při zřizování 

finančních nástrojů pro nadnárodní či 

přeshraniční projekty;“ 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. iii b (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (iiib) doplňuje se nové písmeno fb), 

které zní: 

 „fb)  poskytování příkladů osvědčených 

postupů pro partnerství veřejného 

a soukromého sektoru v oblasti rozvoje 

železniční infrastruktury;“ 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – písm. iii c (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f c (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (iiic) doplňuje se nové písmeno fc), 

které zní: 

 „fc) poskytování osvědčených postupů 

a šablon pro strukturování projektů 

v hlavních oblastech pro oblasti uvedené 

v čl. 9 odst. 2 písm. b), c) e) a f), 

při zohlednění nejnovějších pokynů 

Eurostatu týkajících se vykazování 

veřejného dluhu partnerství veřejného 

a soukromého sektoru.“; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b a (nové) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) vkládá se nový odstavec 3a, který 

zní: 

 „3a. Evropské centrum pro investiční 

poradenství zajistí doplňkovost mezi 

Evropským fondem pro strategické 

investice a dalšími evropskými programy 

s cílem zvýšit míru součinnosti, podpořit 

kombinované financování a zvýšit pákový 

efekt evropských finančních nástrojů.“ 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 18 – odst. 7 a odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odstavce 7 a 8 se zrušují. vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  38 
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Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový) 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Čl. 19 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) V článku 19 se vkládá tento 

odstavec 1b: 

 „EIB předloží výroční zprávu uvádějící 

podrobnosti o všech projektech v oblasti 

dopravy, jež získaly podporu EU 

prostřednictvím fondu EFSI, v níž budou 

uvedeny odpovídající částky celkových 

očekávaných investic, a zveřejní ji 

na svých internetových stránkách.“ 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Příloha I – bod 1 – písm. a 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Příloha II – oddíl 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Musí být zamezena podpora EFSI 

na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře 

soukromých investic v oblasti dopravy 

v zemích podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti nebo u přeshraničních 

dopravních projektů, do nichž je zapojena 

alespoň jedna země podporovaná v rámci 
politiky soudržnosti.“; 

Podpora z fondu EFSI na dálnice musí být 

omezena na veřejné, příp. soukromé 

investice v oblasti dopravy v zemích 

podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti, v méně rozvinutých regionech 

nebo u přeshraničních dopravních projektů, 

či pokud je to zapotřebí k modernizaci 

a údržbě stávající infrastruktury, 

na zlepšení bezpečnosti silničního 

provozu, vybudování inteligentního 

dopravního systému nebo zaručení 

celistvosti a standardu stávajících dálnic 

v rámci transevropské dopravní sítě, 

zejména bezpečných parkovacích ploch, 

alternativních čerpacích stanic pro čistá 

paliva a elektrických nabíjecích 

systémů.“; 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 
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Příloha I – bod 1 – písm. a 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Příloha II – oddíl 2 – písm. b – pododstavec 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 „Podporu z fondu EFSI je rovněž 

výslovně možné poskytovat na údržbu 

a modernizaci stávající dopravní 

infrastruktury;“ 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Příloha – bod 3 

Nařízení (EU) 2015/1017 

Příloha II – oddíl 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je 

operace v rámci záruky EU podepsána, 

s výjimkou citlivých obchodních 

informací.; 

„Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je 

operace v rámci záruky EU schválena, 

s výjimkou citlivých obchodních 

informací. Investiční výbor předloží 

Parlamentu srovnávací přehled ukazatelů 

u všech projektů financovaných z fondu 

EFSI.;“ 
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