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NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 

jako věcně příslušné výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

1. žádá Komisi, aby při provádění hodnocení a při přípravě nového legislativního návrhu 

vzala v úvahu připomínky Parlamentu uvedené v této zprávě o provádění; 

2. vítá vytvoření orgánů Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a transparentní 

výběrové řízení členů jejich řídící struktury; vyzývá orgány EFSI, aby nicméně Parlament, 

Radu a veřejnost pravidelně, podrobně a transparentněji informovaly o projektech EFSI; 

navrhuje, že Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo zlepšit 

informování, mimo jiné informování malých a středních podniků a mikropodniků; 

3. vítá strategickou orientaci schválenou řídicím výborem EFSI v prosinci 2015, která 

zahrnuje orientační mezní hodnoty zeměpisné koncentrace; poukazuje na nevyváženou 

zeměpisné rozložení příjemců prostředků z EFSI; poukazuje na to, že během prvního roku 

působení se 92 % všech investic soustředilo do zemí EU-15, zatímco jen 8 % investic bylo 

poskytnuto do zemí EU-13, a uvádí, že k dnešnímu dni 10 členských států, většinou ve 

střední a východní Evropě, profitovalo z operací financovaných pouze z nástroje EFSI 

určeného pro malé a střední podniky; připomíná, že kritérium poměru HDP je důležité 

mimo jiné pro zajištění hospodářské, sociální a územní soudržnosti a také vyváženého 

rozložení projektů, a to s ohledem na celkovou hospodářskou činnost každé země, potřebu 

investic a míru zaměstnanosti; zdůrazňuje, že koncentrace kapitálu prohlubuje sociální a 

hospodářské rozdíly v EU;  

4. poukazuje na to, že k vysoce rizikovým investicím nelze nutit a v prostředí, kde je tempo 

růstu pomalé a poptávka nízká, se takové investice obvykle nevyplácejí; požaduje proto, 

aby bylo financování z EFSI, kromě vyváženého zeměpisného rozložení, těsněji svázáno 

s úspěšným rozvojem hospodářské a fiskální politiky; 

5. vyjadřuje politování nad tím, že v počáteční fázi nebyly stanoveny mezní hodnoty 

koncentrace; připomíná, že největším dílem do EFSI přispělo dopravní odvětví, přičemž 

jeho příspěvek měl hodnotu 2,2 miliardy EUR z celkové částky 8 miliard EUR, což 

představuje více než 25 % celkového záručního fondu; se znepokojením poukazuje na to, 

že dopravní odvětví získalo k dnešnímu datu pouze zhruba 13 % veškerých uvolněných 

investic poskytnutých v rámci nástroje EFSI pro infrastrukturu a inovace, což je hluboko 

pod hranicí 30 % stanovenou pro jednotlivá odvětví; vyzývá investiční výbor, aby věnoval 

zvláštní pozornost projektům dopravního odvětví, jelikož jsou tyto projekty v investičním 

portfoliu stále velmi málo zastoupeny a doprava hraje významnou úlohu při zajišťování 

hospodářského růstu a bezpečnosti spotřebitelů; 

6. vybízí Komisi, aby zavedla pravidla pro výběr udržitelných projektů a propojila je 

s hlavními cíli a plány politiky EU, jako je např. nulová a nízkoemisní mobilita, nebo se 

stávajícími iniciativami, jako jsou transevropské sítě cyklostezek v kombinaci se 

železniční dopravou, nebo iniciativami, jejichž cílem je obnovení regionálních 
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přeshraničních železničních spojů, které nebyly využívány nebo byly zrušeny1; 

7. připomíná, že výsledky srovnávacího přehledu jak schválených, tak zamítnutých operací 

musí být pravidelně transparentním a přístupným způsobem zveřejňovány; 

8. vyjadřuje pochybnosti o adicionalitě některých prvních vybraných dopravních projektů, 

jelikož tyto projekty by mohly být s nejvyšší pravděpodobností financovány i bez podpory 

z EFSI; 

9. shledává, že projekty infrastruktury předkládané Evropské investiční bance jsou často 

součástí standardních operací EIB, jelikož jsou předkládány orgány s podporou veřejných 

záruk, a představují tak menší riziko; vyzývá EIB, aby analyzovala další parametry, které 

by umožnily takové projekty kvalifikovat jako adicionální a vhodné pro účely EFSI, a aby 

mezi soukromými partnery více prosazovala zapojení do EFSI s cílem zvýšit počet 

projektů v rámci této první výzvy fondu EFSI; 

10. žádá, aby byla při výběru zohledňována evropská přidaná hodnota a aby EFSI respektoval 

cíle politiky EU, a to zejména pokud jde o přeshraniční projekty a další projekty předem 

vymezené v Nástroji pro propojení Evropy a v dalších stěžejních iniciativách EU v oblasti 

dopravy (např. ERTMS a SESAR); zdůrazňuje, že je třeba vzít v potaz i další politické 

priority Unie, jako je nulová a nízkoemisní intermodální mobilita, vysoce kvalitní 

zaměstnanost, účinnost zdrojů, udržitelná infrastruktura, výzkum a inovace a součinnost 

mezi transevropskými dopravními, energetickými a telekomunikačními sítěmi; 

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby se zaměřila na investice do projektů, které přispívají 

k minimalizaci externích nákladů; 

12. shledává, že požadovanou adicionalitu může zajistit i spojení grantů EU s finančními 

nástroji, což bude navíc motivovat investory k předkládání projektů, které by jinak nebyly 

realizovány; žádá EIB a Komisi, aby podporovaly kombinování grantů EU (různých 

mechanismů EU jako např. Nástroje pro propojení Evropy, Horizontu 2020, evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF)) s fondem EFSI, a vylepšily tak finanční profil 

projektů infrastruktury vytvářející evropskou přidanou hodnotu; 

13. konstatuje, že projekty dopravní infrastruktury realizované v rámci partnerství veřejného a 

soukromého sektoru by obvykle měly být založeny na zásadě „uživatel platí“, aby tak 

bylo sníženo zatížení veřejných rozpočtů a daňových poplatníků v souvislosti s výstavbou 

a údržbou infrastruktury; konstatuje, že je důležité koordinovat různé typy financování 

z prostředků EU a neprosazovat fondy založené na partnerství veřejného a soukromého 

sektoru na úkor strukturálních fondů, aby tak bylo zajištěno, že cíle politiky EU v oblasti 

dopravy budou plněny v celé EU; 

14. vyzdvihuje slibný začátek Evropského centra pro investiční poradenství a bere na vědomí 

odvětvovou a zeměpisnou koncentraci investic; vyzývá Evropské centrum pro investiční 

poradenství, aby celkově zlepšilo své výsledky a intenzivněji působilo v zemích, kde má 

EFSI obtíže prosadit se a kde není dostatečná správní kapacita na předkládání 

životaschopných projektů, zejména v zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti; 

dále vyzývá Evropské centrum pro investiční poradenství, aby poskytovalo konkrétně 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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zaměřené poradenství na pomoc jednotlivým dopravním projektům v případech, kdy mezi 

investory panuje vysoká averze k riziku nebo kdy je riziko mezi investory rozděleno (jako 

např. přeshraniční/nadnárodní projekty, dlouhodobé / příjmy vytvářející projekty 

infrastruktury); 

15. domnívá se, že v zájmu zlepšení výsledků EFSI jak na vnitrostátní, tak na regionální 

úrovni a zajištění přínosu pro Evropu je třeba prohloubit spolupráci mezi EIB, která EFSI 

řídí, a vnitrostátními a regionálními podpůrnými bankami a místními orgány; 

16. se znepokojením konstatuje, že malý počet dopravních projektů v EFSI dokládá, že toto 

odvětví má zřejmě obtíže získávat finanční prostředky z větší části nebo v plném rozsahu 

od soukromých investorů, a to i tam, kde finanční prostředky Nástroje pro propojení 

Evropy již byly téměř vyčerpány a kde do roku 2020 není ze strany EU k dispozici žádný 

náhradní způsob financování; žádá proto, aby bylo v příštím finančním rámci zvýšeno 

financování Nástroje pro propojení Evropy; 

17. vyjadřuje politování nad nedostatkem údajů o celkovém počtu operací podepsaných 

v rámci specializované nástroje fondu EFSI zaměřeného na MSP a s nimi spojených 

investic, zvláště s ohledem na dopravní dodavatelský řetězec, v letectví a v železničním 

odvětví, a nad skutečností, že je tím znesnadněno ověřování projektů, výsledků, 

úspěšných případů a měřítek; trvá na tom, aby byl vyřešen problém nedostatku 

dostupných údajů; vyzývá Komisi, aby zvláštní pozornost věnovala poskytování větší 

podpory MSP a místním a regionálním orgánům; 

18. navrhuje, aby Komise ve svých pravidelných zprávách uváděla seznam projektů, které 

využily možnosti spojení grantů Nástroje pro propojení Evropy s prostředky z EFSI; 

19. doporučuje, aby bylo financování z EFSI zviditelněno prostřednictvím rozsáhlé 

informační kampaně v celé EU a zavedením loga EFSI. 
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