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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie prochází v současné době přetrvávající hospodářskou a finanční krizí, která 
ovlivňuje nejen makroekonomickou stabilitu mnohých členských států, ale i přístup
k finančním prostředkům v celé Evropské unii. To ohrožuje provádění programů politiky 
soudržnosti, protože v důsledku problémů s likviditou, které mají finanční instituce, dochází
k omezování prostředků, které jsou k dispozici zainteresovaným stranám ve veřejném
a soukromém sektoru, jež realizují příslušné projekty.

Navrhovatel vítá návrh Evropské komise COM (2011)0655), kterým se mění a doplňuje 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (všeobecné nařízení), a konstatuje, že hlavním cílem je, aby 
předkladatelé projektů měli lepší přístup k finančním prostředkům, což jim umožní 
pokračovat v realizaci programů strukturálních fondů a fondu soudržnosti na daném místě. 
Pro tyto účely by měl být vytvořen nástroj pro sdílení rizika. Členské státy by měly převést 
část svých finančních prostředků do tohoto nástroje, z něhož by byl následně poskytován 
kapitál na pokrytí očekávaných i neočekávaných ztrát z úvěrů a záruk poskytovaných v rámci 
partnerství pro sdílení rizika s Evropskou investiční bankou nebo jinými finančními 
institucemi, jež se účastní veřejné politiky. To by zabezpečilo dodatečnou likviditu pro 
provádění projektů investic do infrastruktury a do výrobních zařízení bez změny celkové výše 
finančních prostředků přidělených v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013. 

Navrhovatel podporuje záměr Komise zajistit předkladatelům projektů investic do 
infrastruktury a do výrobních zařízení lepší přístup k finančním prostředkům. I když souhlasí
s obecnou myšlenkou návrhu Komise, je přesvědčen, že k tomu, aby byl návrh lépe 
proveditelný, je třeba provést několik změn. 

Navrhovatel se především domnívá, že nedostatek likvidity ve finančním sektoru se 
neomezuje jen na státy, které získaly pomoc v rámci evropského mechanismu finanční 
stabilizace nebo mechanismu platební bilance. Snižování finančních prostředků proto doléhá 
na předkladatele projektů investic infrastruktury a do výrobních zařízení ve všech členských 
státech. Navrhovatel se proto domnívá, že rozšířením možnosti zřízení takových mechanismů 
sdílení rizika na všechny členské státy, by se zvýšily investice do růstu a zaměstnanosti v celé 
Unii, přičemž by byly uplatněny strukturální fondy a fond soudržnosti, které by jinak mohly 
zůstat na konci stávajícího programového období nevyužity. 

Kromě toho se navrhovatel domnívá, že má-li mít návrh skutečný vliv na hospodářství 
členských států, které se ho rozhodnou realizovat, měl by být použitelný pro všechny činnosti, 
které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů či z fondu soudržnosti a na projekty
v oblasti infrastruktury a projekty MSP, které souvisí s hospodářským oživením dotčených 
členských států. Možnost podporovat „projekty v oblasti infrastruktury, které jsou důležité 
pro hospodářské oživení dotčených členských států“ už je uváděno v důvodové zprávě
k návrhu Komise. Možnost podporovat činnosti malých a středních podniků umožní zvýšení 
likvidity pro jednu z oblastí, která vytváří pracovní příležitosti pro velkou část obyvatel EU
a která je v současné době postižena vážným nedostatkem likvidity. 

Na závěr se navrhovatel se domnívá, že s cílem intenzivněji využívat tento nástroj a zajistit, 
aby soukromý sektor přispíval na podporované projekty odpovídajícím způsobem, by mělo 
být zrušeno omezování pomoci pouze na výdaje, které nejsou zahrnuty v článku 56.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k vážné dluhové krizi
v několika členských státech je třeba, aby 
byly prostředky ze strukturálních fondů 
investovány novými a inovativními 
způsoby, což by přispělo k nejlepšímu 
možnému využití těchto fondů
v programových obdobích 2007–2013
a 2014–2020.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 
urychlilo se provádění operačních 
programů a projektů a podpořilo 
hospodářské oživení, je vhodné umožnit 
řídícím orgánům členských států, jejichž 
finanční stabilita je postižena závažnými 
obtížemi a kterým byla poskytnuta finanční 
pomoc v rámci jednoho z výše uvedených 
mechanismů finanční pomoci, aby 
přispívaly finančními zdroji z operačních 
programů na zřízení nástrojů pro sdílení 
rizika, které zajistí úvěry nebo záruky nebo 
jiné finanční nástroje na podporu projektů
a operací plánovaných v rámci operačního 
programu.

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 
urychlilo se provádění operačních 
programů a projektů a podpořilo 
hospodářské oživení, je vhodné umožnit 
řídícím orgánům členských států, jejichž 
finanční stabilita je postižena závažnými 
obtížemi a kterým byla poskytnuta finanční 
pomoc v rámci jednoho z výše uvedených 
mechanismů finanční pomoci, aby 
přispívaly finančními zdroji z operačních 
programů na zřízení nástrojů pro sdílení 
rizika, které zajistí úvěry nebo záruky nebo 
jiné finanční nástroje na podporu projektů
a operací plánovaných v rámci operačního 
programu. Dále je možné podporovat také 
investice do infrastruktury a výroby, které 
mají v daných členských státech význam 
pro hospodářské oživení a vytváření 
pracovních příležitostí a jsou v souladu
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s cíli strategie Evropa 2020.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 
výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 
finanční nástroje pro finanční operace 
spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nebo z Fondu 
soudržnosti, pokud jde o výdaje, na které 
se nevztahuje článek 56.

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 
výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 
finanční nástroje pro finanční operace 
spolufinancované z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nebo z Fondu soudržnosti 
nebo pro projekty v oblasti infrastruktury, 
projekty MSP a projekty investic do
výroby, které mají v daných členských 
státech význam pro hospodářské oživení
a vytváření pracovních příležitostí, a pro 
zajištění souladu s cíli strategie Evropa 
2020. V členských státech, které splňují 
jednu z podmínek uvedených v čl. 77 odst. 
2, se nástroj pro sdílení rizika rovněž 
použije pro činnosti související s cíli 
politiky soudržnosti, jež nejsou 
spolufinancovány z programů národního 
strategického referenčního rámce.

Odůvodnění

Je důležité vyzdvihnout skutečnost, že nástroje pro sdílení rizika jsou v souladu s cíli strategie 
EU 2020, protože slouží k dosažení širších cílů, než o které usiluje Evropský fond pro 
regionální rozvoj a Fond soudržnost.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1083/2006
Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 5 – point a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sledovatelnost a účetnictví, informace a) sledovatelnost a účetnictví, struktury 
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o využívání fondů a systémy monitorování
a kontroly; a dále

řízení v úzké spolupráci s členskými státy
a zúčastněnými finančními institucemi, 
informace o pákovém poměru, využívání 
fondů a o systémech monitorování
a kontroly; a dále
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