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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že mnohotvárnost finančních nástrojů a evropských programů 
spolufinancování je činitelem, jenž vyvolává u veřejných i soukromých subjektů, které je 
chtějí využívat, rozpaky a nejistotu. Proto si přeje jejich racionalizaci a koordinaci, jež by 
umožnila jejich účelné využívání v jednotném a soudržném rámci, a to včetně 
strukturálních fondů;

2. konstatuje, že některé finanční nástroje, které se již v odvětví energetiky používají, 
například Evropský fond pro energetickou účinnost (EEEF) a fond Marguerite, vykazují 
bohužel horší výsledky, než se očekávalo. Konstatuje totiž, že z fondu Marguerite bylo 
dosud financováno jen velmi málo projektů, zatímco Evropský fond pro energetickou 
účinnost nabízí těm, kdo ho chtějí využít, podobné, ne-li méně výhodné, podmínky, než 
nabízí běžný trh. Domnívá se, že při schvalování budoucích finančních nástrojů je proto 
třeba zohlednit získané zkušenosti, jež nejsou v žádném případě kladné;

3. lituje skutečnosti, že Komise považuje Evropský fond pro energetickou účinnost za dotaci, 
přestože je kvalifikován jako nástroj financování, a jeho využití jedním subjektem 
společně se strukturálními fondy je tudíž neslučitelné. Proto zdůrazňuje, že v budoucnu je 
nezbytné zabezpečit, aby byly nové finanční nástroje slučitelné se strukturálními fondy a 
s dalšími dotačními nástroji, které Evropská unie nabízí;

4. oceňuje pozornost věnovanou podpoře malých a středních podniků prostřednictvím 
nástrojů kapitálové účasti a dluhových nástrojů, které stanoví programy COSME a 
Horizont 2020. Považuje však za důležité zvážit možnost zvýšení horní hranice stanovené 
nástrojem pro úvěrové záruky (Loan Guarantee Facility) v rámci programu COSME 
(150 000 EUR) v souvislosti s přesnějším posuzováním skutečných úvěrových potřeb 
evropských malých a středních podniků;

5. oceňuje kroky, jejichž cílem je vydávání záruk pro sponzory projektů, aby tak získaly 
snazší přístup k úvěrům na základě schématu, jež nabízí finanční nástroj pro sdílení rizik 
(Risk Sharing Financial Facility – RSFF);

6. podporuje úsilí o podněcování výzkumu a inovací v malých a středních podnicích v rámci 
programu Horizont 2020. Zároveň konstatuje, že financování rizikového kapitálu není 
jedinou možnou cestou k dosažení tohoto cíle. Vyzývá proto Komisi a další zúčastněné 
subjekty, aby posoudily možné dopady systému zadávání smluv ze strany malých a 
středních podniků na rozvoj technologií, jejichž potřeba u evropských orgánů 
prokazatelně existuje, a to tak, aby byly technologie užitečné pro samotné orgány 
financovány z evropských fondů;

7. zdůrazňuje, že pro uskutečňování projektů považovaných za nezbytné k dosažení cílů 
strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění musí být tyto finanční 
nástroje aktivovány. Proto vyzývá Komisi a především EIB, ale i všechny ostatní přímo či 



PE487.786v01-01 4/4 PA\899408CS.doc

CS

nepřímo zapojené subjekty, aby zejména v počáteční fázi sponzorům těchto projektů 
pomáhali mnohem aktivněji; 

8. považuje za nezbytné, aby u všech projektů, které vyžadují spolufinancování EU, 
proběhlo ex ante hodnocení obchodního potenciálu projektu s cílem zjistit, jaké formy 
financování by byly nejvhodnější (dotace poskytované z rozpočtu EU, úvěry poskytované 
Evropskou investiční a záruční bankou nebo záruky prostřednictvím finančních nástrojů), 
pozorně vyhodnotit, zda existuje možnost snížit procentuální podíl dotací, a u rozsáhlých 
projektů připravit test partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem;

9. spoléhá na více než pozitivní dopad většího strategického využívání finančních nástrojů 
na evropské hospodářství, domnívá se však, že se bohužel omezí na projekty vytvářející 
krátkodobý nebo střednědobý výnos. Obává se, že investice do projektů stejně potřebných 
pro dosažení cílů strategie EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 
nemusí být případně uskutečněny, neboť budou považovány za příliš rizikové pro 
investory a nebude k dispozici dostatek veřejných finančních prostředků;

10. naléhavě žádá, aby byla prováděna iniciativa týkající se projektových dluhopisů na 
financování projektů (project bond) a aby byla pečlivě vyhodnocena nová možná 
iniciativa ohledně emise evropských dluhopisů na infrastruktury s přímým podílem EU na 
kapitálu projektů infrastruktury v obecném zájmu s významnou evropskou přidanou 
hodnotou, a to formou veřejné emise projektových dluhopisů ze strany Unie;

11. domnívá se, že pokud by se Evropská unie sama nebo společně s členskými státy přímo 
podílela na kapitálu projektů infrastruktury (pro něž je typická dlouhodobá rentabilita), 
vyslala by důrazný signál veřejným a soukromým investorům i finančním trhům. 
Domnívá se, že tato účast EU jako investora by byla zárukou uskutečnění projektu a 
fungovala by jako mocný katalyzátor i jako silná páka.


