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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Finanční nařízení stanoví zásady a postupy, které upravují sestavování a čerpání rozpočtu EU 
a kontrolu finančních prostředků EU. Návrhem přezkumu nařízení chce Komise docílit 
jednodušších a flexibilnějších pravidel, která by měla napomáhat optimalizaci čerpání 
a dopadu současného VFR, který platí do roku 2020. Přezkum zahrnuje rozsáhlé změny 
obecných finančních pravidel (první část návrhu) a tomu odpovídající změny odvětvových 
finančních pravidel (druhá část). Návrh rovněž pozměňuje řadu jednotlivých opatření 
v základních aktech finančních programů EU, především v evropských strukturálních 
a investičních fondech. 

V odvětví dopravy návrh u Nástroje pro propojení Evropy zavádí přístup založený na 
kombinování zdrojů financování a ve finančním nařízení pak stanovuje tomu odpovídající 
všeobecná pravidla (články 2, 153 a 272). Pro odvětví dopravy v rámci Nástroje pro propojení 
Evropy návrh rovněž zvyšuje finanční krytí dostupné pro toto odvětví s cílem poskytnout 
další podporu projektům transevropské dopravní sítě (TEN-T) (článek 272 / čl. 16a odst. 7). 
Pozměňovací návrh týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) navíc 
rozšiřuje oblast působnosti investiční podpory pro infrastrukturu udržitelného cestovního 
ruchu (článek 264). 

Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy mají za cíl 
zvýšit účinnost financování EU u projektů společného zájmu v transevropských sítích, a to i) 
získáním dalších finančních prostředků od soukromých investorů, ii) aktivací veřejných 
finančních prostředků prostřednictvím kombinování grantů Nástroje pro propojení Evropy 
nebo finančních nástrojů / nástrojů ke sdílení rizika s finančními prostředky od 
institucionálních partnerů a investorů, iii) lepší koordinací při přípravě, financování 
a předkládání projektů a iv) umožněním flexibilnějšího seřazení projektů v průběhu času, 
např. s ohledem na finanční připravenost a zralost projektu. 

Nástroje kombinující zdroje financování budou provedeny nepřímo institucionálními 
partnery, které vybere Komise, například Evropskou investiční bankou nebo národními 
podpůrnými bankami (článek 153). Nástroje kombinující zdroje financování v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy mohou být financovány z finančního krytí grantů i finančních nástrojů. 
Projekty mohou podporovat pomocí grantů i finančních nástrojů, např. zárukami. Pokud
nástroj kombinující zdroje financování provádí finanční nástroje, pak se dohody a investice 
musí řídit odpovídajícími pravidly stanovenými v hlavě X, což se týká i kombinování s granty 
(čl. 208 odst. 2) a vyžaduje hodnocení ex ante takového nástroje jako celku. 

Návrh nepozměňuje priority Nástroje pro propojení Evropy týkající se způsobilosti projektů 
podporovaných v operacích kombinování zdrojů financování. Ty zůstanou neměnné, jak je 
stanovují stávající předpisy a pokyny TEN-T. Bude uplatňována i současná správa Nástroje 
pro propojení Evropy, aby členské státy byly konzultovány prostřednictvím výboru Nástroje 
pro propojení Evropy a nakonec schválily vytvoření nástroje kombinujícího zdroje 
financování, jakož i výběr projektů, které bude tento nástroj financovat. Příslušná rozhodnutí 
Komise budou předána Parlamentu a Radě. 

Postoj zpravodaje
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Zpravodaj vítá, že v návrhu je jasně vymezeno stanovení nástrojů kombinujících zdroje 
financování a využití operací kombinování zdrojů financování, a to jak u Nástroje pro 
propojení Evropy, tak i v hlavním finančním nařízení. Kombinování zdrojů financování je 
v něm tedy vyzdviženo jako nový nástroj financování EU, který je dostupný orgánům 
i investorům v členských státech. Dále by jim měl umožnit najít nejlepší způsob, jak dále 
rozvíjet a financovat projekty TEN-T, a to prostřednictvím kombinování finanční podpory EU 
s jejich vlastními zdroji. Vzhledem k tomu, že do dopravní infrastruktury je třeba investovat 
značné finanční prostředky, a vzhledem k napjatým veřejným rozpočtům členských států 
a EU (což znovu pocítíme v příštím VFR) je zásadní, aby bylo umožněno co možná 
nejflexibilnější využívání dostupných finančních prostředků EU, jakož i maximalizace jejich 
dopadu tím, že se do největší možné míry spojí veřejné a soukromé finanční prostředky na 
všech úrovních. 

Kombinování zdrojů financování v dopravě je v rámci stávajícího Nástroje pro propojení 
Evropy stále ještě třeba prozkoumat, počínaje pracovním programem pro rok 2018, kdy na 
granty financované z tohoto nástroje zbude asi 1 miliarda EUR. Současné projekty v oblasti 
dopravy, například v přístavu Calais, ve veřejné dopravě v Rize nebo program pro investice 
do zelených technologií v lodní dopravě (Green Shipping Guarantee), které jsou založeny na 
kombinované podpoře z grantů Nástroje pro propojení Evropy nebo dluhových nástrojů 
a financování (včetně z Evropského fondu pro strategické investice), naznačují velký 
potenciál flexibilního mechanismu podpory. Nadcházející výzvy v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy v roce 2017 již budou jako pilotní projekt využívat lepší koordinaci při 
předkládání projektů, i když ještě nebudou mít formu nástrojů pro kombinování zdrojů 
financování. Bylo by obzvláště žádoucí, kdyby kombinování zdrojů financování nastartovalo 
projekty v oblasti dopravy a mobility, které rozšiřují a zvyšují původní investice do 
infrastruktury a jsou podporovány Nástrojem pro propojení Evropy. 

V této souvislosti by kombinování zdrojů financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy 
mělo umožnit kombinování grantů nebo finančních nástrojů EU s institucionálním 
financováním, jako například s financováním z EIB a EFSI, současně by však mělo 
podporovat širší kombinování s příspěvky z vnitrostátních rozpočtů nebo od soukromých 
investorů. Zpravodaj tedy navrhuje, aby byla v bodě odůvodnění 239 a v článku 2 jasně 
definována zamýšlená škála kombinací.

Flexibilita kombinování zdrojů financování v rámci Nástroje pro propojení Evropy je také 
velmi důležitá, aby bylo možné reagovat na různorodost projektů TEN-T a potřeb v členských 
státech. Způsobilé projekty budou (před)vybrány v rámci nástrojů kombinujících zdroje 
financování na základě jejich (finanční) připravenosti, a proto je důležité prověřit, zda 
projekty jsou zkoumány podle kvality a nejsou de facto seřazeny hlavně podle finanční 
připravenosti nebo přitažlivosti. Zpravodaj navrhuje, aby Komise stanovila nezbytná kritéria 
s cílem zajistit transparentní a vyvážený výběrový proces na úrovni partnerů při plnění 
rozpočtu (Nástroj pro propojení Evropy – čl. 16a odst. 6). 

Doprava by mohla být prvním odvětvím, které by mohlo této nové možnosti kombinování 
zdrojů financování využít díky silné poptávce po podpoře realizace souboru projektů TEN-T. 
Investice do energetických a telekomunikačních sítí jsou na vzestupu (včetně možného 
spojení s dopravou, jako například u alternativních pohonných hmot nebo inteligentní 
dopravní infrastruktury), a nová pravidla by proto měla usnadnit kombinování zdrojů 
financování ve všech odvětvích, které Nástroj pro propojení Evropy pokrývá. V případě, že 
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projekty veřejného zájmu zahrnují třetí země, pak by se využití nástrojů kombinujících zdroje 
financování nemělo omezovat jen na dopravu, ale mělo by být rozšířeno na všechna odvětví, 
které Nástroj pro propojení Evropy pokrývá. Zpravodaj navrhuje náležitě pozměnit i Nástroj 
pro propojení Evropy – čl. 16a odst. 7. 

V neposlední řadě zpravodaj plně podporuje navýšení finančního krytí pro Nástroj pro 
propojení Evropy, odvětví dopravy, na 80–95 % (ze současných 80–85 %) rozpočtu, který již 
byl přidělen do roku 2020. To by mělo uvolnit naléhavě potřebné dodatečné zdroje na 
podporu projektů TEN-T, u nichž o všechny výzvy Nástroje pro propojení Evropy projevilo 
zájem příliš mnoho subjektů.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou 
kontrolu jako věcně příslušné výbory, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Hlavní rozpočtové zásady by měly 
zůstat zachovány. Odchylky od těchto 
hlavních zásad pro konkrétní oblasti, jako 
jsou výzkum, vnější akce a strukturální 
fondy, by měly být přezkoumány a co 
nejvíc zjednodušeny s tím, že je nutno 
přihlédnout k jejich trvalému významu, 
přínosu pro rozpočet a k zátěži, kterou 
představují pro zúčastněné strany.

(3) Hlavní rozpočtové zásady by měly 
zůstat zachovány. Odchylky od těchto 
hlavních zásad pro konkrétní oblasti, jako 
jsou výzkum, vnější akce a strukturální 
fondy, by měly být přezkoumány a co 
nejvíc zjednodušeny s tím, že je nutno 
přihlédnout k jejich trvalému významu, 
přínosu pro rozpočet a k zátěži, kterou 
představují pro zúčastněné strany. 
Strukturální fondy by mělo být možné 
využívat na nástroje kombinující zdroje 
financování s cílem umožnit podporu 
projektů s vysokou evropskou přidanou
hodnotou v oblasti dopravní 
infrastruktury, a to ve všech kategoriích 
regionů, včetně těch nejrozvinutějších 
i přechodových.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jméno či název a lokalita příjemce 
finančních prostředků ani výše a účel 
finančních prostředků by neměly být 
zveřejňovány v případě, že by mohla být 
ohrožena nedotknutelnost příjemce 
chráněná Listinou základních práv 
Evropské unie nebo že by byly poškozeny 
jeho legitimní obchodní zájmy.

(22) Jméno či název a lokalita příjemce 
finančních prostředků ani výše a účel 
finančních prostředků by neměly být 
zveřejňovány v případě, kdy bylo 
prokázáno riziko, že by takové zveřejnění 
mohlo ohrozit nedotknutelnost příjemce 
chráněnou Listinou základních práv 
Evropské unie nebo že by byly poškozeny 
jeho legitimní obchodní zájmy.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 239

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(239) Aby se zvýšila efektivita zásahu, 
lze v rámci Nástroje pro propojení Evropy 
zřídit nástroj nebo nástroje kombinující 
zdroje financování. Tyto nástroje 
kombinující zdroje financování by měly 
financovat operace kombinování zdrojů, 
což jsou opatření kombinující nevratné 
formy podpory a/nebo finanční nástroje z 
rozpočtu Unie, včetně kombinace
kapitálových a dluhových nástrojů v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy, na straně 
jedné a financování od skupiny EIB 
(včetně financování ze strany EIB v rámci 
EFSI) nebo od rozvojových či jiných 
finančních institucí, jakož i od investorů na 
straně druhé.

(239) Aby se zvýšila efektivita zásahu, 
lze v rámci Nástroje pro propojení Evropy 
zřídit nástroj nebo nástroje kombinující 
zdroje financování. Tyto nástroje 
kombinující zdroje financování by měly 
financovat operace kombinování zdrojů, 
což jsou opatření kombinující nevratné 
formy podpory (např. podporu z rozpočtů 
členských států, grantů Nástroje pro 
propojení Evropy a evropských 
strukturálních a investičních fondů) 
a/nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie 
(včetně kombinací kapitálových a 
dluhových nástrojů v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy) s financováním od 
skupiny EIB (včetně financování ze strany 
EIB v rámci EFSI), národních 
podpůrných bank nebo od rozvojových či 
jiných finančních institucí, jakož i od 
investorů, včetně soukromé finanční 
podpory v podobě jak přímých, tak 
nepřímých finančních příspěvků (a to i 
prostřednictvím konstrukcí v rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru). 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 240

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(240) Cílem nástroje kombinujícího
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy by mělo být zvýšení 
multiplikačního účinku výdajů Unie tím, že 
přiláká další zdroje od soukromých 
investorů. Mimoto by mělo být zajištěno, 
aby se podporované akce staly ekonomicky 
a finančně životaschopnými.

(240) Cílem nástrojů kombinujících
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy by mělo být zvýšení 
multiplikačního účinku výdajů Unie tím, že 
přilákají další zdroje od soukromých 
investorů. Mimoto by měly zajišťovat, aby 
se podporované akce staly ekonomicky 
a finančně životaschopnými, a přispívat 
k dosahování cílů Unie, pokud jde o 
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plnění cílů stanovených na pařížské 
konferenci o klimatu (COP21), vytváření 
pracovních míst a přeshraniční propojení.
Pokud jsou k financování akcí využívány 
jak Nástroj pro propojení Evropy, tak 
EFSI, měl by Účetní dvůr provést 
hodnocení, v němž podrobí analýze 
otázku, zda tyto dva subjekty přispívají k 
plnění výše uvedených cílů Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 240 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(240a) Financování garančního fondu 
EIB v rámci fondu EFSI pochází z 
rozpočtu EU. EIB by proto měla být 
schopna systematicky zasahovat s cílem 
poskytnout v případě mechanismů 
společného financování záruky na první 
ztrátu u operací, které již jsou 
podporovány z rozpočtu Unie (Nástroj pro 
propojení Evropy, EFSI atd.), s cílem 
umožnit a usnadnit u nástrojů 
kombinujících zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy 
doplňkovost a účast soukromých 
spoluinvestorů. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 241

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(241) Na podporu provádění projektů s 
nejvyšší přidanou hodnotou pro 
transevropskou dopravní síť, pokud jde o 
koridory hlavní sítě, přeshraničních 
projektů a projektů týkajících se ostatních 
částí hlavní sítě je nutné umožnit 
flexibilitu při využívání víceletého 
pracovního programu, kdy je možné 

vypouští se
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dosáhnout až 95 % rozpočtových 
prostředků podle nařízení (EU) č. 
1316/2013.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 241 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(241a) Aby bylo možné pokračovat v 
provádění projektů dokončujících 
transevropskou dopravní síť, je nutné, 
aby v nadcházejícím VFR tvořily částky 
na odvětví dopravy nejméně 2,5 %. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 241 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(241b) Správa nástrojů kombinujících 
zdroje financování by měla být založena 
na hodnocení ex ante podle finančního 
nařízení a měla by zohledňovat zkušenosti 
získané při provádění „výzvy pro smíšené 
projekty“ v rámci Nástroje pro propojení 
Evropy, o níž se hovoří ve víceletém 
pracovním programu Nástroje pro 
propojení Evropy pro rok 20171a, který byl 
zveřejněn dne 20. ledna 2017. Nástroje 
kombinující zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy by měly být 
stanoveny ve víceletém a/nebo ročním 
pracovním programu přijatém podle 
článků 17 a 25 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1316/20131b. 
Komise by měla zajistit, že Evropskému 
parlamentu a Radě budou včasně 
předkládány transparentní zprávy o 
provádění veškerých nástrojů 
kombinujících zdroje financování.

________________
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1a Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. 
ledna 2017, kterým se mění prováděcí 
rozhodnutí Komise C(2014)1921, kterým 
se stanoví víceletý pracovní program na 
období 2014–2020 pro finanční pomoc v 
rámci Nástroje pro propojení Evropy 
(CEF) – odvětví dopravy (C(2017)0164).

1b 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 (Text s 
významem pro EHP) (Úř. věst. L 348, 
20.12.2013, s. 129–171).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 241 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(241c) Cílem nástrojů kombinujících 
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy je usnadnit a zefektivnit 
jednu žádost o všechny druhy podpory, 
včetně grantů Unie z Nástroje pro 
propojení Evropy a financování ze 
soukromého sektoru. Nástroje 
kombinující zdroje financování by měly 
usilovat o optimalizaci procesu podávání 
žádostí pro předkladatele projektu, a to 
zavedením jednoho procesu hodnocení 
prováděného z technického i finančního 
hlediska.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 241 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(241d) Je třeba zvýšit flexibilitu nástrojů 
kombinujících zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy, pokud jde 
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o lhůty pro předkládání projektů a 
zjednodušení a zefektivnění procesu 
identifikace a financování projektu. Tyto 
nástroje by měly rovněž zvyšovat vlastní 
odpovědnost a závazek zapojených 
finančních institucí a zmírňovat riziko, že 
se u projektů, jimž jsou přiděleny granty, 
nepodaří provést finanční závěrku, a tudíž 
nedojde k obdržení plateb.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 241 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(241e) Nástroje kombinující zdroje 
financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy by měly přinést 
posílenou koordinaci, výměnu informací a 
spolupráci mezi členskými státy, Komisí, 
EIB, národními podpůrnými bankami a 
soukromými investory s cílem vytvářet a 
podporovat řadu kvalitních projektů, které 
sledují cíle politiky Nástroje pro propojení 
Evropy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „operací kombinování zdrojů“ se 
rozumí opatření provedené v rámci nástroje 
kombinujícího zdroje financování, které 
kombinuje nevratné formy podpory a/nebo 
finanční nástroje z rozpočtu EU a finanční 
nástroje od rozvojových či jiných 
veřejných finančních institucí, jakož i od 
komerčních finančních institucí a 
investorů. Operace kombinování zdrojů 
mohou zahrnovat přípravnou akci vedoucí 
k potenciálním investicím ze strany 
finančních institucí;

6. „operací kombinování zdrojů“ se 
rozumí opatření provedené v rámci nástroje 
kombinujícího zdroje financování, které 
kombinuje nevratné formy podpory a/nebo 
finanční nástroje z rozpočtu EU a finanční 
nástroje od rozvojových či jiných 
veřejných finančních institucí, jakož i od 
komerčních finančních institucí a 
investorů, aniž je dotčeno pravidlo 
obsažené v čl. 201 odst. 4, podle něhož lze 
plněním rozpočtu Unie pověřit pouze 
veřejnoprávní subjekty nebo subjekty 
pověřené výkonem veřejné služby. 



PE597.693v02-00 12/18 AD\1123021CS.docx

CS

Operace kombinování zdrojů mohou 
zahrnovat přípravnou akci vedoucí k 
potenciálním investicím ze strany 
finančních institucí;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „nástrojem kombinujícím zdroje 
financování“ se rozumí nástroj zřízený jako 
rámec pro spolupráci mezi Komisí a 
rozvojovými či jinými veřejnými 
finančními institucemi, jakož i komerčními 
finančními institucemi a investory, který 
usiluje o dosažení určitých prioritních cílů 
a politik Unie při využívání operací 
kombinování zdrojů a jiných 
individuálních akcí;

7. „nástrojem kombinujícím zdroje 
financování“ se rozumí nástroj zřízený jako 
rámec pro spolupráci mezi Komisí a 
rozvojovými či jinými veřejnými 
finančními institucemi, jakož i komerčními 
finančními institucemi a investory, který 
usiluje o dosažení určitých prioritních cílů 
a politik Unie při využívání operací 
kombinování zdrojů a jiných 
individuálních akcí, aniž by vedl k 
privatizaci zisků nebo socializaci ztrát a 
aniž je dotčeno pravidlo obsažené v čl. 201 
odst. 4, podle něhož lze plněním rozpočtu 
Unie pověřit pouze veřejnoprávní subjekty 
nebo subjekty pověřené výkonem veřejné 
služby;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V čl. 15 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:

„ba) přispívat k minimalizaci externích 
nákladů, včetně těch způsobených změnou 
klimatu a nehodami;“

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
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Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Celkový příspěvek z rozpočtu Unie 
na nástroje kombinující zdroje financování 
v rámci Nástroje pro propojení Evropy 
nepřekročí 10 % celkového finančního 
krytí Nástroje pro propojení Evropy, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 1.

3. Součet celkového příspěvku z 
rozpočtu Unie na nástroje kombinující 
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy a finanční nástroje 
stanovené v čl. 14 odst. 2 nepřekročí 10 % 
celkového finančního krytí Nástroje pro 
propojení Evropy, jak je uvedeno v čl. 5 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže nebude 10 % celkového 
finančního krytí Nástroje pro propojení 
Evropy podle čl. 5 odst. 1 plně využito pro 
nástroje kombinující zdroje financování v 
rámci Nástroje pro propojení Evropy 
a/nebo finanční nástroje, bude zbývající 
částka dána k dispozici a přerozdělena ve 
prospěch celkového finančního krytí 
Nástroje pro propojení Evropy podle čl. 5 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora poskytnutá na základě 
nástroje kombinujícího zdroje financování 
v rámci Nástroje pro propojení Evropy ve 
formě grantů je v souladu s kritérii 

4. Podpora poskytnutá na základě 
nástroje kombinujícího zdroje financování 
v rámci Nástroje pro propojení Evropy ve 
formě grantů a finančních nástrojů je v 
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způsobilosti a podmínkami finanční 
pomoci stanovenými v článku 7. Výše 
finanční pomoci, která má být poskytnuta 
na operace kombinování zdrojů 
podporované prostřednictvím nástroje 
kombinujícího zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy, je 
modulována na základě analýzy nákladů a 
přínosů a potřeby maximalizovat pákový 
efekt finančních prostředků Unie.

souladu s kritérii způsobilosti a 
podmínkami finanční pomoci stanovenými 
v článku 7. Výše finanční pomoci, která má 
být poskytnuta na operace kombinování 
zdrojů podporované prostřednictvím 
nástroje kombinujícího zdroje financování 
v rámci Nástroje pro propojení Evropy, je 
modulována na základě analýzy nákladů a 
přínosů, dostupnosti rozpočtových zdrojů 
Unie a potřeby maximalizovat pákový 
efekt finančních prostředků Unie. Žádný 
přidělený grant nepřekročí procentní 
podíly financování stanovené v článku 10.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise prostuduje ve spolupráci s 
EIB možnost, aby EIB u nástrojů 
kombinujících zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy 
systematicky poskytovala záruky na první 
ztrátu s cílem umožnit a usnadnit 
doplňkovost a účast soukromých 
spoluinvestorů v odvětví dopravy. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Unie, členské státy a ostatní 
investoři mohou přispívat na nástroje 
kombinující zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy, pokud 
Komise souhlasí se specifikací kritérií 
způsobilosti operací kombinování zdrojů 
a/nebo investiční strategií příslušného 

5. Unie, členské státy a ostatní 
investoři mohou přispívat na nástroje 
kombinující zdroje financování v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy, pokud 
Komise souhlasí se specifikacemi kritérií 
způsobilosti operací kombinování zdrojů 
a/nebo investiční strategií příslušného 
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nástroje, jichž může být vzhledem k 
dodatečnému příspěvku zapotřebí. Tyto 
dodatečné zdroje používá Komise v 
souladu s odstavcem 2.

nástroje, jichž může být vzhledem k 
dodatečnému příspěvku zapotřebí, a s 
cílem splnit požadavky tohoto nařízení při 
provádění projektů společného zájmu.
Tyto dodatečné zdroje používá Komise v 
souladu s odstavcem 2.

Komise přijme v souladu s článkem 26 
akty v přenesené pravomoci, které doplní 
toto nařízení stanovením podrobných 
pravidel a podmínek pro specifikace 
uvedené v prvním pododstavci, jež mohou 
být nutné pro příspěvky členských států 
nebo jiných investorů.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6. Operace kombinování zdrojů 
podporované nástrojem kombinujícím 
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy se vybírají na základě 
připravenosti, přičemž se u nich usiluje o 
odvětvovou diverzifikaci v souladu s 
články 3 a 4 i o zeměpisnou vyváženost 
mezi členskými státy. Tyto operace musí:“

„6. Operace kombinování zdrojů 
podporované nástrojem kombinujícím 
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy se vybírají na základě 
připravenosti, přičemž se přihlíží k 
minimálnímu souboru kritérií. Komise 
tato kritéria stanoví prostřednictvím přijetí 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 26 a usiluje o odvětvovou 
diverzifikaci v souladu s články 3 a 4 i o 
zeměpisnou vyváženost mezi členskými 
státy. Tyto operace musí:“

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) No 1316/2013
Čl. 16 a – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„7. Operace kombinování zdrojů ve „7. Operace kombinování zdrojů ve 
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třetích zemích mohou být podpořeny 
prostřednictvím nástroje kombinujícího 
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy v oblasti dopravy, pokud 
jsou tato opatření nezbytná pro realizaci 
projektu společného zájmu.“

třetích zemích mohou být podpořeny 
prostřednictvím nástroje kombinujícího 
zdroje financování v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy, pokud jsou tato opatření 
nezbytná pro realizaci projektu společného 
zájmu.“

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 272 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1316/2013
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V čl. 17 odst. 3 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

vypouští se

„Výše finančního krytí se pohybuje v 
rozmezí od 80 % do 95 % rozpočtových 
zdrojů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a).“
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