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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V letech 2012–2013 má být zahájena pilotní fáze iniciativy pro projektové dluhopisy v rámci 
strategie Evropa 2020, aby se postupně dosáhlo většího zapojení soukromého sektoru 
do financování opatření zaměřených na budování infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 
a informačních a komunikačních technologií / širokopásmového připojení. Členské státy EU 
dosud investují do opatření zaměřených na budování infrastruktury 0,5–2 % svého HDP1. 
V budoucnosti by se měli prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru zapojit 
i soukromí investoři. Iniciativa pro projektové dluhopisy v rámci strategie Evropa 2020 je 
doplňkem stávajících zdrojů financování.

Obecné poznámky

Financování projektových dluhopisů ve zkušebním období 2012–2013 je zajištěno a zároveň 
omezeno na základě přerozdělení prostředků v rámci již existujících rozpočtových položek 
06 03 03 transevropské dopravní sítě (až 200 mil. eur), 32 03 02 transevropské energetické 
sítě (až 10 mil. eur určených na projekty TEN-E) a 09 03 01 konkurenceschopnost a inovace 
(až 20 mil. eur na projekty IKT a širokopásmových služeb).

Výběr pěti až 14 různých projektů provádí EIB, která je základním článkem při stanovování 
zásad v oblasti politiky transevropských sítí a konkurenceschopnosti a inovací. Při výběru 
těchto projektů je nutné vyvarovat se případů deformace trhu a jakýchsi kvazidotací. Účelem 
pilotní fáze je vyhodnocení trhu a možností uplatnění těchto dluhopisů. Proto jsou první 
zprávy o zkušenostech týkajících se používání projektových dluhopisů a jejich přijetí na trhu, 
které EIB zpracovala pro Komisi a Evropský parlament, důležité. Povinnost EIB předkládat 
Komisi zprávy vznikla na základě interinstitucionální dohody. Komise musí tyto každoroční 
zprávy předávat dále Radě a Evropskému parlamentu. Použití finančních prostředků 
v hodnotě maximálně 230 mil. eur může sloužit jako katalyzátor uplatňování opatření 
zaměřených na budování infrastruktury a docílit multiplikačního účinku ve výši 15–20 eur 
na jedno euro použité z rozpočtu EU.

EIB musí nicméně zajistit, aby byly financovány skutečně pouze ty projekty, u nichž je to 
reálně zapotřebí. Proto je nutné vybírat projekty, které by byly finančně neúnosné, a proto 
potřebují k tomu, aby je bylo vůbec možné realizovat, finanční zajištění. Z tohoto důvodu je 
nutné kriticky poznamenat, že v pilotní fázi se mají pomocí projektových dluhopisů 
spolufinancovat výlučně již ukončené projekty, které potřebují dodatečné finanční prostředky, 
nebo projekty těsně před zahájením, jelikož pro tyto projekty byly už před zahájením 
iniciativy pro projektové dluhopisy naplánovány rozsáhlé finanční prostředky. 

                                               
1 Dokumenty EIB, svazek 13/1 (2008)
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Schéma fungování projektových dluhopisů lze názorně zobrazit následujícím způsobem:

kapitál

prioritní dluh

(projektové 
dluhopisy)

ZÁRUČNÍ 
NÁSTROJ 

PRO PROJEKT
OVÉ 

DLUHOPISY

INVESTOR 
PROJEKTOVÝ

CH 
DLUHOPISŮ

EIB EU



PA\892020CS.doc 5/14 PE483.478v01-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) A proto by pilotní fáze iniciativy 
pro projektové dluhopisy Evropa 2020 
měla být spuštěna během stávajícího 
finančního rámce za účelem rozvoje 
financování prostřednictvím dluhopisů 
z kapitálových trhů v oblasti 
infrastruktury obecněji a rozšíření 
finančních nástrojů aktuálně dostupných 
pro projekty v oblasti dopravy. 

(14) A proto by pilotní fáze iniciativy 
pro projektové dluhopisy Evropa 2020 
měla být spuštěna během stávajícího 
finančního rámce, aby bylo možné zjistit, 
zda a v jakém rozsahu mají tyto finanční 
nástroje ke sdílení rizika v oblasti 
financování infrastruktury skutečně 
význam.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Za účelem realizace pilotní fáze 
iniciativy pro projektové dluhopisy Evropa 
2020 by mělo být změněno rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES a nařízení (ES) 
č. 680/2007. Cílem pilotní fáze je podpora 
infrastrukturních projektů s komerčním 
potenciálem v odvětví dopravy, energetiky 
a IKT, přičemž po roce 2013 může být tato 
iniciativa rozšířena i na další odvětví. 

(15) Za účelem realizace pilotní fáze 
iniciativy pro projektové dluhopisy Evropa 
2020 by mělo být změněno rozhodnutí 
č. 1639/2006/ES a nařízení (ES) 
č. 680/2007. Cílem pilotní fáze je podpora 
infrastrukturních projektů s komerčním 
potenciálem v odvětví dopravy, energetiky 
a IKT. 

Or. de
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na dlouholeté zkušenosti 
EIB jako největšího finančníka 
infrastrukturních projektů a vzhledem 
k povaze EIB jako finančního orgánu 
zřízeného Smlouvou by Komise měla 
do provádění této pilotní fáze EIB zapojit. 
Zvláštní podmínky spolupráce, včetně 
sdílení rizika a odměny EIB, by měly být 
stanoveny v dohodě mezi Komisí a EIB. 

(16) S ohledem na dlouholeté zkušenosti 
EIB jako největšího finančníka 
infrastrukturních projektů a vzhledem 
k povaze EIB jako finančního orgánu 
zřízeného Smlouvou by Komise měla 
do provádění této pilotní fáze EIB zapojit. 
podmínky spolupráce, včetně odměny EIB, 
by měly být stanoveny v dohodě mezi 
Komisí a EIB a měly by odpovídat 
pravidlům pro zavedení nástroje 
pro úvěrové záruky, která jsou stanovena
v čl. 6 odst. 1 písm. d) a v příloze nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, 
kterým se stanoví obecná pravidla 
pro poskytování finanční pomoci 
Společenství v oblasti transevropských 
dopravních a energetických sítí1. Komise 
by měla Evropský parlament a Radu 
o znění této dohody okamžitě informovat.
____________
1 Úř. věst. L 162, 22.6.2007, s. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy Evropa 2020 bude zahájena 
v rámci přípravy navrhovaného nástroje 
pro propojení Evropy. Tato pilotní fáze
pomůže vytvořit cestu pro finanční nástroj 
pro sdílení rizika v rámci nástroje 

(17) Pilotní fáze iniciativy pro projektové 
dluhopisy Evropa 2020 nemá vliv 
na rozhodnutí o víceletém finančním 
rámci Unie po roce 2013, zejména 
na návrh Komise týkající se vytvoření 
nástroje pro propojení Evropy. Pilotní 
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pro propojení Evropy. fáze by proto měla být zahájena, aby 
se zjistilo, zda tento finanční nástroj 
pro sdílení rizika může být v rámci nástroje 
pro propojení Evropy přínosem. 
Rozhodnutí o pokračování iniciativy
pro projektové dluhopisy Evropa 2020 
po ukončení pilotní fáze bude učiněno až 
po provedení nezávislého vyhodnocení 
této fáze. Komise by měla vypracovat 
možnost ukončení iniciativy, pokud by 
se ukázalo, že její předpokládané využití 
na trhu není uspokojivé nebo pokud by 
se objevily dostatečné alternativní zdroje 
dlouhodobého financování dluhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2  pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Unie může také poskytnout finanční 
příspěvek pro EIB na vytváření rezerv 
a přidělování kapitálu pro úvěry nebo 
záruky, které poskytne EIB z vlastních 
zdrojů v rámci nástroje pro sdílení rizika 
pro projektové dluhopisy, jak je uvedeno 
v odstavcích 2a až 2d.

Unie může v průběhu pilotní fáze v letech 
2012 a 2013 poskytnout také finanční 
příspěvek pro EIB na vytváření rezerv 
a přidělování kapitálu pro úvěry nebo 
záruky, které poskytne EIB z vlastních 
zdrojů v rámci nástroje pro sdílení rizika 
pro projektové dluhopisy, jak je uvedeno 
v odstavcích 2a až 2d.

Or. de

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2 a  písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) používá se s cílem podporovat ne zcela 
optimální investice, kterým se nedostává 
finančních prostředků získaných na trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2 a  písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) nenahrazuje financování poskytnuté 
členskými státy nebo soukromými 
investory;

Or. de

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – bod b
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2 a  písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) nevede k narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2 a  písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) použije se jen v případě projektů, které 
jsou pro Unii přínosem, tj. projekty by 
měly být realizovány na evropské úrovni, 
pouze pokud to je odůvodněné z hlediska 
rozsahu a vlivu jejich provádění a pokud 
lze cílů daného projektu lépe dosáhnout 
na úrovni Unie než na úrovni členských 
států.

Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Expozice Unie vůči nástroji pro sdílení 
rizika pro projektové dluhopisy, včetně 
poplatků za správu a jiných způsobilých 
nákladů, je omezena výhradně na výši 
příspěvku Unie na nástroj pro sdílení rizika 
pro projektové dluhopisy, a souhrnný 
rozpočet Unie proto nesmí být nijak dále 
zatížen. Zbytkové riziko související 
se všemi operacemi nese EIB. 

2b. Expozice Unie vůči nástroji pro sdílení 
rizika pro projektové dluhopisy, včetně 
poplatků za správu a jiných způsobilých 
nákladů, je omezena výhradně na výši 
příspěvku Unie na nástroj pro sdílení rizika 
pro projektové dluhopisy, a souhrnný 
rozpočet Unie proto nesmí být nijak dále 
zatížen. Zbytkové riziko související 
se všemi operacemi nese EIB. Přesná 
podoba pravidel se stanoví na základě 
pravidel pro zavedení nástroje pro úvěrové 
záruky, která jsou stanovena v čl. 6 odst. 1 
písm. d) a v příloze nařízení (ES) 
č. 680/2007.
V souladu s pododstavcem 1 informuje 
Komise bez prodlení Evropský parlament 
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a Radu o znění této dohody.

Or. de

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Rozhodnutí č. 1639/2006/ES
Čl. 31  odst. 2 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Podrobné podmínky pro provádění 
nástroje pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy, včetně jeho sledování 
a kontroly, se stanoví v pověřovací 
smlouvě mezi Komisí a EIB.

2c. Podrobné podmínky pro provádění 
nástroje pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy, včetně jeho sledování 
a kontroly, se stanoví v pověřovací 
smlouvě mezi Komisí a EIB a předloží se 
Radě a Evropskému parlamentu. 
Hodnocení rizika ze strany EIB se provádí 
v souladu s bankovními směrnicemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 14  návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. „nástrojem pro sdílení rizika 
pro projektové dluhopisy“ úvěrové posílení 
poskytnuté pro projekty společného zájmu. 
Nástroj pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy se vztahuje na rizika dluhové 
služby projektu a zmírňuje úvěrové riziko 
držitelů dluhopisů. Používá se pouze pro 
projekty, jejichž finanční životaschopnost 
vychází z výnosů projektu.

14. „nástrojem pro sdílení rizika 
pro projektové dluhopisy“ úvěrové posílení 
poskytnuté pro projekty společného zájmu. 
Nástroj pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy se vztahuje na rizika dluhové 
služby projektu a zmírňuje úvěrové riziko 
držitelů dluhopisů. Používá se pouze:

Or. de
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 14  písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pro projekty, jejichž finanční 
životaschopnost vychází z výnosů 
projektu;

Or. de

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 14  písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) s cílem podporovat ne zcela optimální 
investice, kterým se nedostává finančních 
prostředků získaných na trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 14  písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud tím nedojde k náhradě 
financování ze strany členských států 
nebo soukromých investorů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 14  písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pokud tím nedojde k narušení 
hospodářské soutěže na evropském 
vnitřním trhu;

Or. de

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 14  písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) pro projekty, které jsou pro Unii 
přínosem, tj. projekty by měly být 
realizovány na evropské úrovni, pouze 
pokud to je odůvodněné z hlediska 
rozsahu a vlivu jejich provádění a pokud 
lze cílů daného projektu lépe dosáhnout 
na úrovni Unie než na úrovni členských 
států;

Or. de

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 2  odst. 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „úvěrovým posílením“ použití půjčky 
nebo záruky poskytnuté Evropskou 
investiční bankou za účelem zlepšení 
úvěrové kvality projektového dluhu.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 680/2007
Čl. 6  odst. 1  písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) finanční příspěvek pro EIB na vytváření 
rezerv a přidělování kapitálu pro úvěry 
nebo záruky, které poskytne EIB 
z vlastních zdrojů v rámci nástroje 
pro sdílení rizika pro projektové dluhopisy 
v oblasti transevropských dopravních 
a energetických sítí. Expozice Unie vůči 
nástroji pro sdílení rizika, včetně poplatků 
za správu a jiných způsobilých nákladů, je 
omezena výhradně na výši příspěvku Unie 
na nástroj pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy, a souhrnný rozpočet Unie proto 
nesmí být nijak dále zatížen. Zbytkové 
riziko související se všemi operacemi nese 
EIB. Podrobné podmínky pro provádění 
nástroje pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy, včetně jeho sledování 
a kontroly, se stanoví v pověřovací 
smlouvě mezi Komisí a EIB. V roce 2012 
a 2013 může být v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 15 odst. 2 z rozpočtových 
linií pro transevropské dopravní (LGTT) 
a energetické sítě na nástroj pro sdílení 
rizika pro projektové dluhopisy 
přerozdělena částka až 210 milionů EUR, 
z toho až 200 milionů EUR na projekty 
v oblasti dopravy a 10 milionů EUR 

g) finanční příspěvek pro EIB na vytváření 
rezerv a přidělování kapitálu pro úvěry 
nebo záruky, které poskytne EIB 
z vlastních zdrojů v rámci nástroje 
pro sdílení rizika pro projektové dluhopisy 
v oblasti transevropských dopravních 
a energetických sítí. Expozice Unie vůči 
nástroji pro sdílení rizika pro projektové 
dluhopisy, včetně poplatků za správu 
a jiných způsobilých nákladů, je omezena 
výhradně na výši příspěvku Unie na nástroj 
pro sdílení rizika pro projektové dluhopisy, 
a souhrnný rozpočet Unie proto nesmí být 
nijak dále zatížen. Zbytkové riziko 
související se všemi operacemi nese EIB. 
Podrobné podmínky pro provádění nástroje 
pro sdílení rizika pro projektové dluhopisy, 
včetně jeho sledování a kontroly, se stanoví 
v pověřovací smlouvě mezi Komisí a EIB
a předloží se Radě a Evropskému 
parlamentu. V roce 2012 a 2013 může být 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 15 
odst. 2 z rozpočtových linií pro 
transevropské dopravní (LGTT) 
a energetické sítě na nástroj pro sdílení 
rizika pro projektové dluhopisy 
přerozdělena částka až 210 milionů EUR, 
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na projekty v oblasti energetiky. Nástroj 
na sdílení rizika může použít výnosy 
získané v průběhu investičního období 
na nové půjčky a záruky.

z toho až 200 milionů EUR na projekty 
v oblasti dopravy a 10 milionů EUR 
na projekty v oblasti energetiky.

Přesná podoba pravidel se stanoví 
na základě pravidel pro zavedení nástroje 
pro úvěrové záruky, která jsou stanovena 
v čl. 6 odst. 1 písm. d) a v příloze nařízení 
(ES) č. 680/2007. Komise bez prodlení 
informuje Evropský parlament a Radu 
o znění těchto pravidel.

Nástroj na sdílení rizika může použít 
výnosy získané v průběhu investičního 
období na nové půjčky a záruky.

Or. de

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 a
Komise každoročně informuje Evropský 
parlament a Radu o zprávách o provádění 
činnosti podle článku 49 
interinstitucionální dohody ze dne 
17. května 2006, které vypracovala EIB.

Or. de


