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Pozměňovací návrh 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o Evropském fondu pro strategické 
investice a o změně nařízení (EU) č. 
1291/2013 a (EU) č. 1316/2013

o Evropském plánu pro strategické 
investice a o změně nařízení (EU) č. 
1291/2013 a (EU) č. 1316/2013

Or. es

Odůvodnění

Označení „fond“ není zcela vhodné, vhodnější by byl název „plán“. Pokud bude tento 
pozměňovací návrh přijat, mělo by se odpovídajícím způsobem upravit znění celého 
legislativního textu.

Pozměňovací návrh 20
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic kvůli nejednotné
míře regulce, která stále přetrvává na 
vnitřním trhu, nejistotě ohledně 
budoucnosti ekonomiky, která panuje na 
trzích, politikám úsporných opatření a 
přísným fiskálním omezením, která 
členským státům stanovila Trojka. 
Uvedený nedostatek investic zpomaluje 
spotřebu a hospodářské oživení a má 
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konkurenceschopnost. negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 21
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy a celky územní samosprávy. Uvedený 
nedostatek investic zpomaluje hospodářské 
oživení a má negativní vliv na vytváření 
pracovních míst, perspektivu 
dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
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nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu, 
zachování sociálních modelů a na 
konkurenceschopnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize a chyb ve správě ekonomických 
záležitostí se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem kvalitních cílených investic 
zejména kvůli nejistotě ohledně 
budoucnosti ekonomiky, která panuje na 
trzích, a fiskálním omezením, která musí 
dodržovat členské státy. Uvedený 
nedostatek investic zpomaluje hospodářské 
oživení a má negativní vliv na vytváření 
pracovních míst, perspektivu 
dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
politikám úsporných opatření, včetně 
nižších mezd a výdajů z veřejných zdrojů, 
což snížilo agregátní poptávku a zvýšilo 
nejistotu ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a kvůli fiskálním 
omezením, která členským státům stanovil
pakt stability a růstu a neochota ECB 
zásadním způsobem intervenovat na 
veřejných trzích s dluhopisy. Uvedený 
nedostatek investic zpomaluje hospodářské 
oživení a má negativní vliv na vytváření 
pracovních míst a perspektivu 
dlouhodobého růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic brzdí
hospodářské oživení a má negativní vliv na 
vytváření pracovních míst, perspektivu 
dlouhodobého růstu, na 
konkurenceschopnost a na možnost 
zachovat odpovídající sociální záruky, což 
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v některých členských státech dává 
vzniknout absolutní chudobě.

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 
která panuje na trzích, a fiskálním 
omezením, která musí dodržovat členské 
státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic. 
Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 
té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 
nedostatkem investic zejména kvůli 
strukturálním problémům, 
neudržitelnému dluhu a nejistotě ohledně 
budoucnosti ekonomiky, která panuje na 
trzích, a fiskálním omezením, která musí 
dodržovat členské státy. Uvedený 
nedostatek investic zpomaluje hospodářské 
oživení a má negativní vliv na vytváření 
pracovních míst, perspektivu 
dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pro financování veřejných statků,
pro vyvolání soukromých investic, které 
jsou na kriticky nízké úrovni, a pro 
vytváření nových kvalitních pracovních 
míst je klíčová odpovídající úroveň 
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veřejných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Evropský fond pro strategické 
investice (EFSI) bude založen na
stávajících zdrojích EU a nebude využívat 
„čerstvé“ veřejné prostředky, s výjimkou 
mimořádného příspěvku od EIB ve výši 5 
miliard EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) EFSI by měl věnovat zvláštní 
pozornost projektům těch členských států 
a regionů, které jsou krizí i nadále nejvíce 
postiženy, s cílem snížit rozdíly, zejména 
co se týče úrovně zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti. Potřeba vytváření 
nových kvalitních pracovních míst musí 
být odpovídajícím způsobem obsažena 
v evropské investiční strategii, k níž by 
měl EFSI přispívat.

Or. en



AM\1052802CS.doc 9/110 PE551.778v01-00

CS

Pozměňovací návrh 30
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Strukturální reformy a 
fiskální odpovědnost jsou již příliš dlouho 
vzývány s tím cílem, aby byla co nejmenší 
potřeba stimulace investic. Spolu s novými 
impulsy na podporu investičního 
financování může k nastartování
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje, přispět koordinace 
ekonomických, fiskálních, sociálních a 
rozpočtových politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost 
a poptávku a růstový potenciál se 
soustavně zvyšuje.

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty vytvářejí zaměstnanost, zvyšují 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic na 
zdravém základě a podporu trvalého a 
udržitelného růstu jsou strukturální 
reformy a fiskální odpovědnost. Spolu s 
novými impulsy na podporu investičního 
financování mohou tyto předpoklady 
přispět k nastartování pozitivního cyklu, v 
němž investiční projekty pomáhají 
podpořit zaměstnanost a poptávku a 
růstový potenciál se soustavně zvyšuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytné jsou 
investiční projekty, které budou zaměřeny 
na nejpostiženější regiony a budou mít 
přidanou hodnotu pro společnost, aby 
pomohly podpořit a vytvářet ve 
střednědobém až dlouhodobém horizontu 
zaměstnanost a poptávku.
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projekty pomáhají podpořit zaměstnanost 
a poptávku a růstový potenciál se 
soustavně zvyšuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost
a poptávku a růstový potenciál se 
soustavně zvyšuje.

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty vytvářejí kvalitní pracovní místa a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou 
nutná komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 

(2) Pro získání nových impulsů na 
podporu investičního financování jsou 
nezbytná komplexní opatření, kdy
investiční projekty pomáhají podpořit 
zaměstnanost, poptávku a sociální a 
geografickou soudržnost území a růstový 
potenciál se soustavně zvyšuje.
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tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
opatření, která mohou přispět k 
nastartování pozitivního cyklu, v němž 
investiční projekty pomáhají podpořit 
dlouhodobou a kvalitní zaměstnanost a 
poptávku, přičemž se bude soustavně 
zvyšovat růstový potenciál.

Or. it

Pozměňovací návrh 37
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytným 
předpokladem pro investice EFSI jsou 
strukturální reformy a fiskální 
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odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

odpovědnost, které mohou pomoci vytvořit 
prostředí, které bude stimulovat další 
investice, růst a vytváření pracovních 
míst. Spolu s novými impulsy na podporu 
investičního financování mohou tyto 
předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje.

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 
předpoklady pro stimulaci investic jsou 
strukturální reformy a fiskální 
odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 
podporu investičního financování mohou 
tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje. Aby toho bylo možné dosáhnout, 
měl by se EFSI přednostně zaměřit na
malé a střední podniky, neboť mají 
zásadní potenciál pro vytváření 
pracovních míst, a jsou proto klíčovými 
aktéry na cestě Evropy zpět k růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Maria João Rodrigues
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V zájmu dosažení větších 
ekonomických a sociálních výhod by měl
být na vnitrostátní úrovni přijat rozsáhlý 
soubor ekonomických a sociálních 
reforem. Takové reformy by si měly 
například klást za cíl zajistit plný a rovný 
přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání a 
odborné přípravě, k zařízením dobré péče 
o děti a k systému zdravotní péče
financovanému odpovídajícím způsobem, 
zajistit rovnou účast mužů a žen na
pracovním trhu a vyvíjet spravedlivé a 
účinné daňové systémy, které úspěšně 
odstraní daňové podvody a úniky nebo 
praxi vyhýbání se placení daně.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) V zájmu maximalizace dopadů EFSI 
na zaměstnanost by v členských státech 
měla být přijata doplňující opatření, jako 
je politika odborné přípravy či další 
aktivní politiky v oblasti trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aby bylo možné čelit ekonomické 
stagnaci, deflaci a vysoké 
nezaměstnanosti v EU, jsou nezbytné 
sociální investice, konkrétně je nezbytné 
investovat do lidí, umožňovat jim 
osvojování dovedností a podporovat 
podmínky pro vytváření udržitelných a 
kvalitních pracovních míst podporujících 
začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu takové
interpretace rozpočtové politiky, která je
založena na shodě s procyklickými 
pravidly, která nutí země obětovat 
investiční výdaje nezbytné pro 
nastartování ekonomické činnosti a 
vytváření vysoce kvalitních a udržitelných 
pracovních míst, a tím se i vzdát iniciativ
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 43
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů, které vytváří ekonomický růst a 
zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
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lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných a 
udržitelných investičních projektů, které 
mají přímý dopad na reálnou ekonomiku, 
růst a zaměstnanost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů, které prosazují soudržný a 
vyvážený sociální a ekonomický rozvoj 
členských států Evropské unie.  

Or. pl

Pozměňovací návrh 46
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie učinila chybu, když se příliš zaměřila 
na politiku úsporných opatření, která
negativně ovlivnila růst. To vedlo k vyšší 
nezaměstnanosti a k vyšší míře chudoby. 
Evropská investiční banka (EIB) rovněž 
posílila svou roli při iniciování a podpoře 
investic v Unii, částečně také navýšením 
kapitálu v lednu 2013. Jsou proto třeba 
další doplňující opatření, aby se zajistilo 
plnění investičních potřeb v Unii a 
efektivní využívání likvidity dostupné na 
trhu, která bude směrována k financování 
životaschopných investičních projektů se 
silným zaměřením na jejich potenciál v 
oblasti růstu a vytváření pracovních míst 
a na jejich celkovou prospěšnost pro 
společnost. Je však nezbytné si uvědomit, 
že nahodilé investice bez zacílení a bez 
kritérií mohou způsobit výrazné škody a že 
EU potřebuje zacílené investice, které 
vytvoří pro občany EU přidanou hodnotu, 
sníží míru nerovností a budou udržitelné 
ekonomicky, sociálně i z hlediska 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
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podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů silně zaměřených na růst a 
vytváření pracovních míst a na jejich 
celkový přínos pro společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila 
svou roli při iniciování a podpoře investic 
v Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie uplatňovala politiku úsporných 
opatření, která způsobila mimořádně 
závažnou sociální a společenskou krizi a 
která zbrzdila strategické investice 
nezbytné k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Jsou třeba další 
urychlená opatření, aby se zajistilo plnění 
investičních potřeb v Unii a efektivní 
využívání likvidity dostupné na trhu, která 
bude směrována k financování 
životaschopných investičních projektů, 
pokud jde o vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst se zárukou práv a o
hledisko životního prostředí a 
udržitelnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 49
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 
Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 
zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 
směřovaly k inteligentnímu růstu 
podporujícímu začlenění. Evropská 
investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 
roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 
se zajistilo plnění investičních potřeb v 
Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována k 
financování životaschopných investičních 
projektů.

(4) V průběhu hospodářské a finanční 
krize, která v mnohých členských státech i 
nadále trvá, se Unie snažila podporovat 
růst, zejména prostřednictvím iniciativ 
uvedených ve strategii Evropa 2020, 
jejíchž cílů v oblasti boje 
s nezaměstnaností a chudobou nebylo 
dosud dosaženo. Evropská investiční 
banka (EIB) se rovněž pokusila posílit
svou roli při iniciování a podpoře investic v 
Unii, částečně také navýšením kapitálu v 
lednu 2013, ovšem přidělovala pouze malé
zdroje pro mikropodniky a malé a střední 
podniky. Jsou třeba další opatření, aby se 
zajistilo plnění investičních potřeb v Unii a 
efektivní využívání likvidity dostupné na 
trhu, která bude směrována k financování 
ekonomicky a environmentálně 
životaschopných investičních projektů,
které budou klást důraz na začínající 
podniky s inovativními projekty a na 
mikropodniky.

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) menší projekty nejenom vytvářejí 
finanční zisky, ale podporují také vedlejší 
účinky na sociální oblasti, díky čemuž 
vytvářejí podmínky pro udržitelný růst 
příznivý k životnímu prostředí a 
podporující začlenění.



AM\1052802CS.doc 21/110 PE551.778v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 
zvolený předseda Evropské komise 
Evropskému parlamentu dokument 
nastiňující politické směry Komise. Tento 
dokument vyzval k aktivaci „dodatečných 
veřejných a soukromých investic do 
reálné ekonomiky v objemu až 300 
miliard EUR v následujících třech 
letech“, které mají stimulovat investice za 
účelem vytváření pracovních míst.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 
zvolený předseda Evropské komise 
Evropskému parlamentu dokument 
nastiňující politické směry Komise. Tento 
dokument vyzval k aktivaci „dodatečných 
veřejných a soukromých investic do reálné 
ekonomiky v objemu až 300 miliard EUR 
v následujících třech letech“, které mají 
stimulovat investice za účelem vytváření 
pracovních míst.

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 
zvolený předseda Evropské komise 
Evropskému parlamentu dokument 
nastiňující politické směry pro toto volební 
období. Tento dokument vyzval k aktivaci 
„dodatečných veřejných a soukromých 
investic do reálné ekonomiky v objemu až 
300 miliard EUR v následujících třech 
letech“, které mají stimulovat investice za 
účelem vytváření pracovních míst.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dne 26. listopadu 2014 představila 
Komise sdělení s názvem „Investiční plán 
pro Evropu“1, předjímající vytvoření 
Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI), transparentní seznam 
investičních projektů na evropské úrovni, 
vytvoření centra pro investiční 
poradenství (Evropské centrum pro 
investiční poradenství – EIAH) a 
ambiciózní plány na odstranění překážek 
pro investice a na dokončení jednotného 
trhu.

vypouští se

__________________
1 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a Evropské investiční 
bance s názvem „Investiční plán pro 
Evropu“. COM(2014) 903 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dne 26. listopadu 2014 představila 
Komise sdělení s názvem „Investiční plán 
pro Evropu“1, předjímající vytvoření 
Evropského fondu pro strategické investice 

(6) Dne 26. listopadu 2014 představila 
Komise sdělení s názvem „Investiční plán 
pro Evropu“1, předjímající vytvoření 
Evropského fondu pro strategické investice 
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(EFSI), transparentní seznam investičních 
projektů na evropské úrovni, vytvoření 
centra pro investiční poradenství (Evropské 
centrum pro investiční poradenství –
EIAH) a ambiciózní plány na odstranění 
překážek pro investice a na dokončení 
jednotného trhu.

(EFSI) a vytvoření centra pro investiční 
poradenství (Evropské centrum pro 
investiční poradenství – EIAH).

__________________ __________________
1 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a Evropské investiční 
bance s názvem „Investiční plán pro 
Evropu“. COM(2014) 903 final.

1 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a Evropské investiční 
bance s názvem „Investiční plán pro 
Evropu“. COM(2014) 903 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 18. prosince 2014 prohlásila, že 
„podpora investic a řešení selhání trhů v 
Evropě představují politickou výzvu 
stěžejního významu“, že „nový důraz na 
investice spolu se závazkem členských 
států zintenzivnit strukturální reformy a 
pokračovat ve fiskální konsolidaci 
podporující růst vytvoří základ pro růst a 
zaměstnanost v Evropě“, a vyzvala „ke 
zřízení Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI) v rámci skupiny EIB s 
cílem mobilizovat v období 2015–2017 
nové investice ve výši 315 miliard EUR“.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 18. prosince 2014 prohlásila, že 
„podpora investic a řešení selhání trhů v 
Evropě představují politickou výzvu 
stěžejního významu“, že „nový důraz na 
investice spolu se závazkem členských 
států zintenzivnit strukturální reformy a 
pokračovat ve fiskální konsolidaci 
podporující růst vytvoří základ pro růst a 
zaměstnanost v Evropě“, a vyzvala „ke 
zřízení Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI) v rámci skupiny EIB s 
cílem mobilizovat v období 2015–2017 
nové investice ve výši 315 miliard EUR“.

(7) Evropská rada ve svých závěrech ze 
dne 18. prosince 2014 vyzvala „ke zřízení 
Evropského fondu pro strategické investice 
(EFSI) v rámci skupiny EIB s cílem 
mobilizovat v období 2015–2017 nové 
investice ve výši 315 miliard EUR“.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) EFSI je součástí komplexního 
přístupu, jenž má řešit nejistotu spojenou 
s veřejnými a soukromými investicemi. 
Tato strategie má tři pilíře: aktivaci 
finančních prostředků pro investice, 
zajištění toho, aby se investice dostaly do 
reálné ekonomiky, a zlepšení investičního 
prostředí v Unii.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato 
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 
zlepšení investičního prostředí v Unii.

(8) Pokud bude EFSI dobře zacíleným a 
demokraticky řízeným fondem, mohl by se 
stát součástí komplexního přístupu, jenž 
má řešit nejistotu spojenou s veřejnými a 
soukromými investicemi. Současné tři 
pilíře strategie a EFSI (aktivace
finančních prostředků pro investice, 
zajištění toho, aby se investice dostaly do 
reálné ekonomiky, a zlepšení investičního 
prostředí v Unii) by bylo nutné rozšířit 
alespoň tak, aby bylo zajištěno 
následující:

- struktura řízení, která respektuje 
základní demokratické zásady,

- systém kontrol a zpráv, které zajistí, že 
investice vyvolané prostřednictvím EFSI 
nepoškodí hodnoty EU a nezpůsobí 
nežádoucí nepříznivé následky,

- zapojení zainteresovaných subjektů a 
právo veta k investicím, které nebudou v 
souladu s cíli strategie EU 2020 a s 
kritérii obsaženými v článku 5,

- soubor kritérií, která zajistí, že se nebude 
jednat o nahodilé investice, ale investice 
prováděné v zájmu dosažení cílů strategie 
EU 2020, tedy snižování nezaměstnanosti 
a chudoby a snižování ekologické stopy.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Milan Zver

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato 
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 
zlepšení investičního prostředí v Unii.

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato 
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 
zlepšení investičního prostředí v Unii. Bez 
zlepšení investičního prostředí bude 
obtížné, aby EFSI svůj účel splnil. V 
tomto smyslu je nutné přijmout skutečný 
závazek pro další konsolidaci vnitřních 
trhů EU, s důrazem na jednotný digitální 
trh.

Or. sl

Pozměňovací návrh 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato 
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 
zlepšení investičního prostředí v Unii.

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, 
kde budou vytvářet vysoce kvalitní 
pracovní místa se zárukou práv a v 
souladu se standardy Mezinárodní 
organizace práce, a aby přinesly zlepšení 
investičního prostředí v Unii, zejména v 
oblastech, které jsou krizí a rozpočtovými 
škrty založenými na plánech pro úsporná 
opatření postižené nejvíce, aby došlo ke 
snížení ekonomických rozdílů, které 
mohou způsobit nové ekonomické a
sociální krize.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato 
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 
zlepšení investičního prostředí v Unii.

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, 
jenž má řešit nejistotu spojenou s 
veřejnými a soukromými investicemi. Tato 
strategie má tři pilíře: aktivaci finančních 
prostředků pro investice, zajištění toho, aby 
se investice dostaly do reálné ekonomiky, a 
zlepšení investičního prostředí v Unii. 
Fond musí zahájit činnost co nejdříve, aby
mohly být investice zahájeny v roce 2015.

Or. es

Pozměňovací návrh 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii by mělo dojít díky odstranění 
překážek pro investice, posílení 
jednotného trhu a zvýšení předvídatelnosti 
regulace. Tato doprovodná opatření by 
měla působit nejen ve prospěch EFSI, ale 
investic v celé Evropě obecně.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Mara Bizzotto
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii by mělo dojít díky odstranění 
překážek pro investice, posílení jednotného 
trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 
Tato doprovodná opatření by měla působit 
nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 
Evropě obecně.

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii by mělo dojít díky odstranění 
překážek pro investice, omezení
byrokracie, posílení jednotného trhu a 
zvýšení předvídatelnosti regulace. Tato 
doprovodná opatření by měla působit nejen 
ve prospěch EFSI, ale investic v celé 
Evropě obecně.

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii by mělo dojít díky odstranění 
překážek pro investice, posílení jednotného 
trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 
Tato doprovodná opatření by měla působit 
nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 
Evropě obecně.

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii musí dojít díky odstranění překážek 
pro investice, posílení jednotného trhu a 
zvýšení jistoty regulace. Tato doprovodná 
opatření by měla působit nejen ve prospěch 
EFSI, ale investic v celé Evropě obecně.

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii by mělo dojít díky odstranění 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 
Unii by mělo dojít díky odstranění 
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překážek pro investice, posílení jednotného 
trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace.
Tato doprovodná opatření by měla působit 
nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 
Evropě obecně.

překážek pro investice, posílení jednotného 
trhu, zachování dostatečně flexibilních 
pracovních trhů, zajištění toho, že náklady 
na práci, včetně mezd, budou odpovídat 
produktivitě, podpoře takových systémů 
sociální ochrany, díky kterým je práce 
atraktivní, restrukturaci a kapitalizaci
bank, zlepšování efektivity systémů 
veřejné správy a daňových systémů a 
zvýšení předvídatelnosti regulace. Tato 
doprovodná opatření by měla působit nejen 
ve prospěch EFSI, ale investic v celé 
Evropě obecně.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii, a zejména 
v eurozóně, a zajištění lepšího přístupu k 
financování, z něhož by měly mít prospěch 
obzvláště malé a střední podniky. Je rovněž 
na místě umožnit takovýto zlepšený přístup 
k financování podnikům se střední tržní 
kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 3000 
zaměstnanci. Překonání současných obtíží 
v oblasti financování v Evropě by mělo 
přispět k posílení konkurenceschopnosti
evropského podnikatelského prostředí a 
podpoře zaměstnanosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 67
Ivo Vajgl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální, politické a 
teritoriální soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Hlavním cílem 
všech opatření musí být podpora investic v 
integrovaných sociálních politikách v 
souladu s balíčkem sociálních investic z 
roku 2013. Překonání současných obtíží v 
oblasti financování v Evropě by mělo 
přispět k posílení hospodářské, sociální a 
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teritoriální soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování, které bude 
jednodušší, dostupnější a funkčnější. Z 
lepšího přístupu k financování by měly mít
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
přednostně prospěch malé a střední 
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Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

podniky. Je rovněž na místě umožnit 
takovýto zlepšený přístup k financování 
podnikům se střední tržní kapitalizací, tj. 
podnikům s nejvýše 3000 
zaměstnanci. Překonání současných obtíží 
v oblasti financování v Evropě by mělo 
přispět k posílení hospodářské, sociální a 
teritoriální soudržnosti Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky, 
které jsou zodpovědné za vytváření více 
než 80 % pracovních míst v Evropské 
unii. Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by mělo být opětovné 
nastartování ekonomického růstu a 
vytvoření vysoce kvalitních pracovních 
míst v Unii prostřednictvím podpory 
investic a pomoci při řešení obtíží s 
financováním, realizace produktivních 
investic v Unii a zajištění lepšího přístupu 
k financování. Z lepšího přístupu k 
financování by měly mít prospěch 
obzvláště malé a střední podniky. Je rovněž 
na místě umožnit takovýto zlepšený přístup 
k financování podnikům se střední tržní 
kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 3000 
zaměstnanci. Překonání současných obtíží 
v oblasti financování v Evropě by mělo 
přispět k posílení.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování, s cílem 
vytvářet růst, kvalitní pracovní místa a 
sociální začleňování. Z lepšího přístupu k 
financování by měly mít prospěch 
obzvláště malé a střední podniky, včetně 
sociální ekonomiky a sociálních podniků. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování s obecným 
cílem vytváření udržitelného růstu a 
kvalitních pracovních míst a sociálního 
začleňování. Z lepšího přístupu k 
financování by měly mít prospěch 
obzvláště mikropodniky a malé a střední 
podniky a sociální a solidární ekonomika. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací s 1500 
zaměstnanci. Překonání současných obtíží 
v oblasti financování v Evropě by mělo 
přispět k posílení hospodářské, sociální a 
teritoriální soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii, zajištění 
lepšího přístupu k financování a podpora 
při vytváření zaměstnanosti. Z lepšího 
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prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

Or. es

Odůvodnění

Vytváření zaměstnanosti musí být prioritním cílem EFSI, proto se také musí explicitně zmínit.

Pozměňovací návrh 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním
životaschopných projektů v zájmu 
vytvoření vysoce kvalitních pracovních 
míst se zárukou práv a obtíží s podporou 
podniků v oblastech nejvíce zasaženějších 
krizí, realizace produktivních investic v 
Unii a zajištění lepšího přístupu k 
financování. Z lepšího přístupu k 
financování by měly mít prospěch 
obzvláště malé a střední podniky. 
Překonání současných obtíží v oblasti 
financování v Evropě by mělo přispět k 
posílení hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky. 
Je rovněž na místě umožnit takovýto 
zlepšený přístup k financování podnikům 
se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s 
nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování v 
Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

(10) Účelem EFSI musí být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování musí mít prospěch 
obzvláště mikropodniky, malé a střední 
podniky a podniky se střední tržní 
kapitalizací, tj. podniky s nejvýše 3000 
zaměstnanci. Překonání současných obtíží 
v oblasti financování v Evropě musí
přispět k posílení hospodářské, sociální a 
teritoriální soudržnosti Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat 
k zaměstnanosti, posilování 
konkurenceschopnosti evropských
podniků a k dosažení cílů politiky Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Guillaume Balas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou 
ekonomickou hodnotou, jež budou 
přispívat k dosažení cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice se silným potenciálem pro
vytváření udržitelných a vysoce kvalitních 
pracovních míst, jež budou přispívat k 
dosažení cílů politiky Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou sociální a
ekonomickou hodnotou, jež budou 
přispívat k dosažení cílů politiky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie, se zvláštním zřetelem 
k zaměstnanosti, inovacím, vzdělávání, 
sociálnímu začleňování a klimatickým a 
energetickým cílům strategie Evropa 
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2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
dlouhodobých cílů politiky Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
a sociální hodnotou a potenciálem
vytváření pracovních míst, jež budou 
přispívat k dosažení cílů politiky Unie, 
zejména co se týče cílů zaměstnanosti 
strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
a sociální hodnotou, jež budou přispívat k 
dosažení cílů politiky Unie a předcházet 
vzniku dalších rozdílů mezi ekonomikami
EU. Za tímto účelem by měl být EFSI 
otevřen podpoře využívání technologií a 
zdrojů energie, které jsou v členských 
státech k dispozici.

Or. pl

Pozměňovací návrh 85
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou a přidanou hodnotou spočívající 
ve vytváření pracovních míst, jež budou 
přispívat k dosažení cílů politiky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
a sociální hodnotou a potenciálem
vytváření pracovních míst, jež budou 
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přispívat k dosažení cílů politiky Unie, 
zejména co se týče cílů strategie Evropa 
2020 v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a 
snižování chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice zacílené na regiony s vysokou 
mírou nezaměstnanosti a chudoby a s 
vysokou přidanou ekonomickou a sociální
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie, zejména co se týče cílů 
zaměstnanosti, vzdělávání a snižování 
chudoby strategie Evropa 2020. Nelze
financovat žádný projekt, který poškozuje 
cíle strategie Evropa 2020 nebo který má 
nepříznivý dopad na vytváření pracovních 
míst nebo na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie. Využití EFSI pro 
posílení investic do vzdělávání a do 
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sociálních infrastruktur může přispět ke 
zlepšení silně se zhoršující soudržnosti v 
Evropě.

Or. es

Odůvodnění

Jedním z cílů EFSI (čl. 5 odst. 2) je podpora investic do vzdělávání a do sociálních 
infrastruktur. Je to dobrá příležitost k posílení soudržnosti v Evropě.

Pozměňovací návrh 89
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou sociální a
ekonomickou hodnotou, zejména co se 
týče vytváření nových veřejných služeb,
jež budou přispívat k dosažení cílů politiky 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie.

(11) EFSI musí podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
a sociální hodnotou, jež budou přispívat k 
dosažení cílů politiky Unie a zajistí 
kvalitní zaměstnanost a odpovídající 
úroveň sociální ochrany, kterých bude 
dosaženo podporou mikropodniků a 
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malých a středních podniků a mladých 
začínajících podniků s inovativními 
projekty, které nelze vždy financovat ze 
stávajících fondů.

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) EFSI by měl zohlednit teritoriální 
dimenzi strategických investic 
prostřednictvím zacílení své činnosti na 
změnu poměru investic mezi venkovskými 
a městskými oblastmi; pro zajištění lepší 
soudržnosti mezi oblastmi by EFSI měl 
podporovat investice, které mají potenciál 
toho dosáhnout, zejména v příměstských 
oblastech, které hrají klíčovou roli při 
koordinaci a propojování venkovských a 
městských oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) EFSI by měl upřednostňovat 
investice do ekonomicky slabších regionů, 
kde je vyšší míra nezaměstnanosti, a do 
malých a středních podniků v těchto
regionech s přihlédnutím k tomu, že mají 
omezený přístup k financování, a to s 
cílem snižovat rozdíly a zajistit, že toto 
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úsilí bude mít větší dopad tam, kde je 
nejpotřebnější.

Or. es

Pozměňovací návrh 93
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním
tržního financování, zejména pokud se 
jedná o investice s vyšší mírou rizika. EFSI 
by měl těmto podnikům pomoci překonat 
nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii má závažné problémy s likviditou a 
není jim poskytováno tržní financování a 
půjčky ze strany subjektů poskytujících 
úvěry, zejména pokud se jedná o investice 
s vyšší mírou rizika. EFSI by měl těmto 
podnikům pomoci překonat nedostatek 
kapitálu tím, že umožní EIB a Evropskému 
investičnímu fondu (EIF), aby poskytovaly 
přímé i nepřímé kapitálové injekce, jakož i 
záruky na kvalitní sekuritizace úvěrů a 
další produkty poskytované pro účely 
EFSI.

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 
financování, zejména pokud se jedná o 
investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 
těmto podnikům pomoci překonat 

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 
financování, zejména pokud se jedná o 
investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 
těmto podnikům pomoci překonat 
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nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI. Je důležité, 
aby EFSI zohlednil specifické podmínky 
investic v zemích, které mají méně 
rozvinuté finanční trhy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 95
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 
financování, zejména pokud se jedná o 
investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 
těmto podnikům pomoci překonat 
nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

(12) Mnoho mikropodniků, malých a 
středních podniků i podniků se střední tržní 
kapitalizací v celé Unii potřebuje pomoc s 
přilákáním tržního financování, zejména 
pokud se jedná o investice s vyšší mírou 
rizika. EFSI by měl těmto podnikům 
pomoci překonat nedostatek kapitálu tím, 
že umožní EIB a Evropskému investičnímu 
fondu (EIF), aby poskytovaly přímé i 
nepřímé kapitálové injekce, jakož i záruky 
na kvalitní sekuritizace úvěrů a další 
produkty poskytované pro účely EFSI.

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho malých a středních podniků i (12) Mnoho malých a středních podniků v 
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podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 
financování, zejména pokud se jedná o 
investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 
těmto podnikům pomoci překonat 
nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

celé Unii potřebuje pomoc s přilákáním 
tržního financování, zejména pokud se 
jedná o investice s vyšší mírou rizika. EFSI 
by měl těmto podnikům pomoci překonat 
nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 
financování, zejména pokud se jedná o 
investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl
těmto podnikům pomoci překonat 
nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 
Evropskému investičnímu fondu (EIF), aby 
poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

(12) Mnoho mikropodniků a malých a 
středních podniků i podniků se střední tržní 
kapitalizací v celé Unii potřebuje pomoc s 
přilákáním tržního financování, zejména 
pokud se jedná o investice s vyšší mírou 
rizika. EFSI musí těmto podnikům pomoci 
překonat nedostatek kapitálu tím, že 
umožní EIB a Evropskému investičnímu 
fondu (EIF), aby poskytovaly přímé i 
nepřímé kapitálové injekce, jakož i záruky 
na kvalitní sekuritizace úvěrů a další 
produkty poskytované pro účely EFSI.

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 
při poskytování finančních prostředků 
malým a středním podnikům a podnikům 
se střední tržní kapitalizací by měla
probíhat prostřednictvím EIF, aby se 
využily jeho zkušenosti v této oblasti.

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace brzy přinesly 
pozitivní výsledky ekonomice i podnikům. 
Činnost EFSI při poskytování finančních 
prostředků malým a středním podnikům a 
podnikům se střední tržní kapitalizací musí
probíhat prostřednictvím EIF, aby se 
využily jeho zkušenosti v této oblasti.

Or. it

Pozměňovací návrh 99
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 
při poskytování finančních prostředků 
malým a středním podnikům a podnikům 
se střední tržní kapitalizací by měla 
probíhat prostřednictvím EIF, aby se 
využily jeho zkušenosti v této oblasti.

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. V souvislosti s 
vyšší zodpovědností EIB a s potřebou 
zohlednit specifické podmínky členských 
států by měl být řídící výbor banky 
rozšířen. Činnost EFSI při poskytování 
finančních prostředků malým a středním 
podnikům a podnikům se střední tržní 
kapitalizací by měla probíhat 
prostřednictvím EIF, aby se využily jeho 
zkušenosti v této oblasti.

Or. pl

Pozměňovací návrh 100
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 
při poskytování finančních prostředků 
malým a středním podnikům a podnikům 
se střední tržní kapitalizací by měla 
probíhat prostřednictvím EIF, aby se 
využily jeho zkušenosti v této oblasti.

(13), EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 
při poskytování finančních prostředků 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a podnikům se střední tržní 
kapitalizací by měla probíhat 
prostřednictvím EIF, aby se využily jeho 
zkušenosti v této oblasti.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 
při poskytování finančních prostředků 
malým a středním podnikům a podnikům 
se střední tržní kapitalizací by měla 
probíhat prostřednictvím EIF, aby se 
využily jeho zkušenosti v této oblasti.

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 
aby mohl využívat jejích solidních 
zkušeností a aby jeho operace přinesly co 
nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 
při poskytování finančních prostředků 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a podnikům se střední tržní 
kapitalizací by měla probíhat 
prostřednictvím EIF, aby se využily jeho 
zkušenosti v této oblasti.

Or. it

Pozměňovací návrh 102
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty, které mají přímý 
dopad na reálnou ekonomiku. Především 
by to měly být projekty podporující 
vytváření pracovních míst, dlouhodobý růst 
a konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty, které vytvářejí vysoce 
kvalitní pracovní místa, udržitelný 
dlouhodobý růst a konkurenceschopnost. 
EFSI by měl podporovat širokou škálu 
finančních produktů, včetně kapitálových 
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dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

nástrojů, dluhových nástrojů nebo záruk, 
aby vyšel co nejlépe vstříc potřebám 
konkrétního projektu. Tato široká škála 
produktů by měla EFSI umožnit, aby se 
přizpůsobil potřebám trhu a zároveň 
podněcoval soukromé investice do daných 
projektů. EFSI by neměl nahrazovat 
soukromé investice; namísto toho by měl 
fungovat jako jejich katalyzátor, přičemž 
bude řešit selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
kvalitních pracovních míst, dlouhodobý 
růst a konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
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efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 105
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty, které podporují 
inovace, rozvoj dovedností, vytváření 
kvalitních pracovních míst, dlouhodobý 
růst a konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velkou evropskou přidanou 
hodnotu. Především by to měly být 
projekty podporující vytváření kvalitních 
pracovních míst, dlouhodobý růst 
podporující začlenění a 
konkurenceschopnost a sociální 
začleňování. EFSI by měl podporovat 
širokou škálu finančních produktů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhových nástrojů 
nebo záruk, aby vyšel co nejlépe vstříc 
potřebám konkrétního projektu. Tato široká 
škála produktů by měla EFSI umožnit, aby 
se přizpůsobil potřebám trhu a zároveň 
podněcoval soukromé investice do daných 
projektů. EFSI by neměl nahrazovat 
soukromé investice; namísto toho by měl 
fungovat jako jejich katalyzátor, přičemž 
bude řešit selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ivo Vajgl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst se zvláštním zřetelem na 
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konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

zaměstnání pro mladé a na dlouhodobá 
pracovní místa, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume
Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
kvalitních pracovních míst, dlouhodobý 
růst, konkurenceschopnost a sociální 
začleňování. EFSI by měl podporovat 
širokou škálu finančních produktů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhových nástrojů 
nebo záruk, aby vyšel co nejlépe vstříc 
potřebám konkrétního projektu. Tato široká 
škála produktů by měla EFSI umožnit, aby 
se přizpůsobil potřebám trhu a zároveň 
podněcoval soukromé investice do daných 
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EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

projektů. EFSI by neměl nahrazovat 
soukromé investice; namísto toho by měl 
fungovat jako jejich katalyzátor, přičemž 
bude řešit selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
kvalitních pracovních míst, dlouhodobý a 
udržitelný růst a konkurenceschopnost. 
EFSI by měl podporovat širokou škálu 
finančních produktů, včetně kapitálových 
nástrojů, dluhových nástrojů nebo záruk, 
aby vyšel co nejlépe vstříc potřebám 
konkrétního projektu. Tato široká škála 
produktů by měla EFSI umožnit, aby se 
přizpůsobil potřebám trhu a zároveň 
podněcoval soukromé investice do daných 
projektů. EFSI by neměl nahrazovat 
soukromé investice; namísto toho by měl 
fungovat jako jejich katalyzátor, přičemž 
bude řešit selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
vysoce kvalitních pracovních míst se 
zárukou práv, nový systém sociálního 
zabezpečení, zaměstnanost a odbornou
přípravu, vzdělávání, inovace a výzkum, 
dlouhodobý a udržitelný růst a projekty, 
které si budou klást za cíl odstranění 
nerovností, chudoby a sociálního 
vyloučení a které budou mít dopad na 
mnoho evropských regionů. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. Finance z 
EFSI by však v žádném případě neměly 
být využívány pro investice, které jsou 
zajištěny ze soukromého sektoru. K 
takovému efektivnímu a strategickému 
využití by měl přispět požadavek na 
dodržení zásad pro státní podporu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst, dlouhodobý růst a
konkurenceschopnost. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 
projektu. Tato široká škála produktů by 
měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 
potřebám trhu a zároveň podněcoval 
soukromé investice do daných projektů. 
EFSI by neměl nahrazovat soukromé 
investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu, aby bylo zajištěno 
nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by 
měl přispět požadavek na dodržení zásad 
pro státní podporu.

(14) EFSI se musí zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
vysoce kvalitních pracovních míst, 
dlouhodobý růst podporující začleňování, 
konkurenceschopnost a sociální 
začleňování. EFSI by měl podporovat 
širokou škálu finančních produktů, včetně 
kapitálových nástrojů, dluhových nástrojů 
nebo záruk, aby vyšel co nejlépe vstříc 
potřebám konkrétního projektu. Tato široká 
škála produktů by měla EFSI umožnit, aby 
se přizpůsobil potřebám trhu.

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dopad EFSI na zaměstnanost by 
měl být systematicky sledován a dále 
stimulován, a to zejména za účelem
dosahování trvalých společenských zisků
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ve formě udržitelného a vysoce kvalitního 
zaměstnání. To by mělo zajistit také
spravedlivé přerozdělování investičních 
zisků mezi investory a pracovníky. V 
tomto smyslu Komise do společné zprávy o 
zaměstnanosti připojené ke svému sdělení 
o roční analýze růstu zahrne podrobné 
hodnocení přímého dopadu investic z
EFSI na vytváření pracovních míst a 
analýzu vedlejších účinků těchto investic v 
Evropě na zaměstnanost.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dopad EFSI na zaměstnanost, 
vzdělanost a snižování chudoby by měl být 
systematicky sledován a dále stimulován, 
a to zejména za účelem dosahování 
trvalých společenských zisků ve formě 
udržitelného a vysoce kvalitního 
zaměstnání a sociálního začleňování. To 
by mělo zajistit také spravedlivé 
přerozdělování investičních zisků mezi 
investory a pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dopad EFSI na zaměstnanost, 
vzdělanost a snižování chudoby by měl být 
systematicky sledován a dále stimulován, 
a to zejména za účelem dosahování 
trvalých společenských zisků ve formě 
udržitelného a vysoce kvalitního 
zaměstnání a sociálního začleňování. To 
by mělo zajistit také spravedlivé 
přerozdělování investičních zisků mezi 
investory a pracovníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při výběru investičních projektů by 
EFSI měl provést kontrolu, zda pracovní 
místa, která jsou součástí těchto projektů 
nebo jsou jimi vytvořena, zaručují 
důstojný život.

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dopad EFSI na zaměstnanost by 
měl být systematicky sledován a dále 
stimulován, a to zejména za účelem
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dosahování trvalých společenských zisků
ve formě udržitelného a vysoce kvalitního 
zaměstnání, přičemž z EFSI by tak 
plynuly výhody jak investorům, tak 
pracovníkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dopad EFSI na zaměstnanost by 
měl být systematicky stimulován, a to
zejména za účelem dosahování trvalých 
společenských zisků ve formě udržitelné 
zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) EFSI by se měl zaměřovat i na 
sociální investice, zejména do lidského 
kapitálu a sociálních služeb a 
infrastruktury jako faktorů hospodářské 
konkurenceschopnosti, sociálního 
začleňování a rovnosti pohlaví. Bez 
silnějších sociálních investic bude 
průmyslový a ekonomický rozvoj zaostávat 
a budoucí prosperita a 
konkurenceschopnost Evropy bude 
narušena.
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Pozměňovací návrh 119
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii a 
podporovat zejména země eurozóny, které 
byly finanční krizí postiženy nejvíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by měl doplňovat stávající 
finanční nástroje EU, ale měl by se 
zaměřovat na projekty s vyšším poměrem 
rizika a výnosů, než mají stávající nástroje 
EIB a Unie, aby byla zajištěna adicionalita 
ve srovnání se současnými operacemi. 
EFSI by měl financovat projekty v celé 
Unii, včetně zemí nejvíce postižených 
finanční krizí. EFSI by měl být použit 
pouze v případě, kdy není dostupné 
financování z jiných zdrojů za přiměřených 
podmínek.



PE551.778v01-00 60/110 AM\1052802CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí, 
regionů, které jsou postižené odlivem 
průmyslu, a oblastí s nejhoršími 
sociálními ukazateli. EFSI by měl být 
použit pouze v případě, kdy není dostupné 
financování z jiných zdrojů za přiměřených 
podmínek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Enrique Calvet Chambon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí, 
díky čemuž bude v evropských oblastech, 
které trpí vysokou mírou nezaměstnanosti, 
znásobeno úsilí v tomto směru. EFSI by 
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měl být použit pouze v případě, kdy není 
dostupné financování z jiných zdrojů za 
přiměřených podmínek.

Or. es

Odůvodnění

S ohledem na to, že vytváření pracovních míst musí být jedním z prioritních cílů EFSI, by bylo
třeba, aby EFSI zohledňoval při financování projektů situaci v evropských oblastech, které 
trpí vysokou mírou nezaměstnanosti. Zlepšení ukazatelů zaměstnanosti v členských státech by 
mělo na ekonomiku Unie velmi pozitivní dopad.

Pozměňovací návrh 123
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, zejména v 
zemích nejvíce postižených ekonomickou 
a finanční krizí. Musí zároveň přihlédnout 
ke skutečnosti, že tím, že projekty nesou 
vyšší investiční riziko, mohly by 
poskytnout vyšší ekonomickou návratnost 
pro investory a maximalizovat pozitivní 
sociální dopad v uvedených zemích. EFSI 
by měl být použit pouze v případě, kdy 
není dostupné financování z jiných zdrojů 
za přiměřených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Maria João Rodrigues
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, zejména v 
zemích nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek. Měl by 
se zejména snažit o podporu financování 
ekonomicky životaschopných projektů se 
silným potenciálem vytváření pracovních 
míst nebo s jinými socioekonomickými 
přínosy, aby zvýšil jejich atraktivitu pro 
investory ze soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby 
byla zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl v rámci zajišťování 
adicionality zaměřovat na projekty, u 
nichž je těžší nalákat soukromé finance, 
než je tomu u stávajících nástrojů EIB a 
Unie. EFSI by měl financovat projekty v 
celé Unii, zejména v zemích s vysokou 
mírou nezaměstnanosti nebo chudoby. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s velmi vysokým potenciálem vytváření 
vysoce kvalitních pracovních míst a na 
projekty s vyšším poměrem rizika a 
výnosů, než mají stávající nástroje EIB a 
Unie, aby byla zajištěna adicionalita ve 
srovnání se současnými operacemi. EFSI 
by měl financovat projekty v celé Unii, 
včetně zemí nejvíce postižených finanční 
krizí. EFSI by měl být použit pouze v 
případě, kdy není dostupné financování z 
jiných zdrojů za přiměřených podmínek.

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně 
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšší mírou rizika, než mají stávající 
nástroje EIB a Unie, které přinášejí výnosy 
v dlouhodobém horizontu a jsou 
životaschopné z hlediska sociální 
soudržnosti a ekonomického vývoje 
členských států v rámci Evropské unie. 
EFSI by měl financovat projekty v celé 
Unii a zaměřovat se zejména na země, 
které byly mimořádně citelně zasažené
nezaměstnaností a jejichž úroveň 
sociálního a ekonomického rozvoje je v 
evropském kontextu podprůměrná. EFSI 
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by měl být použit pouze v případě, kdy 
není dostupné financování z jiných zdrojů 
za přiměřených podmínek.

Or. pl

Pozměňovací návrh 128
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, zejména v 
zemích nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů za přiměřených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, včetně
zemí nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 
mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 
zajištěna adicionalita ve srovnání se 
současnými operacemi. EFSI by měl 
financovat projekty v celé Unii, zejména v 
zemích nejvíce postižených finanční krizí. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
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zdrojů za přiměřených podmínek. zdrojů za příznivých podmínek.

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Mara Bizzotto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI se musí zaměřovat na praktické
ekonomicky a technicky životaschopné 
investice, které mohou zahrnovat 
odpovídající míru rizika, avšak budou stále 
splňovat konkrétní požadavky na 
financování z EFSI.

Or. it

Pozměňovací návrh 131
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou s 
podporou EFSI ekonomicky a technicky 
životaschopné a které mohou zahrnovat 
odpovídající míru rizika, avšak budou stále 
splňovat konkrétní požadavky na 
financování z EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Terry Reintke, Monika Vana
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
sociálně, ekonomicky a technicky 
životaschopné a budou vytvářet přidanou 
hodnotu, které mohou zahrnovat 
odpovídající míru rizika, avšak budou stále 
splňovat konkrétní požadavky na 
financování z EFSI. Je proto nezbytné, aby 
byly stanoveny jasné zásady, kritéria a 
podmínky pro poskytování podpory ze 
strany EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
životaschopné z ekonomického a 
technického hlediska a z hlediska 
zaměstnanosti, a které mohou zahrnovat 
odpovídající míru rizika, avšak budou stále 
splňovat konkrétní požadavky na 
financování z EFSI.

Or. de

Pozměňovací návrh 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
jsou v souladu s prioritami sociální 
politiky EU, zejména se snižováním 
sociálního vyloučení a chudoby, a které 
mohou zahrnovat odpovídající míru rizika, 
avšak budou stále splňovat konkrétní 
požadavky na financování z EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
budou mít významný potenciál pro 
vytváření pracovních míst. Úroveň rizika, 
kterou budou tyto investice představovat, 
bude odpovídající pro dosažení cílů 
Fondu, zejména co se týče vytváření 
pracovních míst, přičemž budou splněny
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

Or. es

Odůvodnění

Investice musí být životaschopné, ale zároveň musí mít silný potenciál pro vytváření 
pracovních míst. Označení úrovně rizika jako „odpovídající“ je velmi vágní, je proto 
vhodnější propojit ji s cíli, kterých má EFSI dosáhnout, zejména co se týče vytváření 
pracovních míst.
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Pozměňovací návrh 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, avšak budou stále splňovat 
konkrétní požadavky na financování z 
EFSI.

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 
investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky, sociálně a environmentálně
udržitelné a technicky životaschopné a 
které mohou v některých případech 
zahrnovat vysokou míru rizika, avšak 
budou stále splňovat konkrétní požadavky 
na financování z EFSI.

Or. it

Pozměňovací návrh 137
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) EFSI by měl náležitě zvážit situaci 
na pracovním trhu napříč členskými státy 
a regiony EU a do hodnocení projektů 
zařadit také potenciálně dosažitelné
výsledky podpory zaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Řídící výbor EFSI určí investiční 
politiku projektů, které lze podpořit, a 
jejich rizikový profil. S ohledem na to, že 
na této politice bude záviset výběr 
projektů, měl by být do návrhu kritérií 
zapojen také Evropský parlament.

Or. es

Odůvodnění

Významným úkolem řídícího výboru EFSI je určit investiční politiku, a tím i kritéria pro výběr 
projektů. Do jejího vytváření je nezbytné zapojit také Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 139
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Hlavní zásadou EFSI by měl být 
přístup zaměřený na výsledek, a nikoli 
pouze na vstupy; úspěch EFSI by měl být 
založen na hodnocení skutečného růstu, 
vytváření pracovních míst a stimulování 
ekonomik členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) EFSI se musí zaměřit na vytváření 
nových investic v oblastech, v nichž je 
zájem investorů omezený, a ne na 
nahrazování investic, které by měly 
vzniknout jinde (efekt „crowding out“), 
nebo na upřednostnění investic s vysokou 
návratností, které by byly v každém 
případě učiněny (efekt „deadweight“). Je 
nezbytné podporovat sociální investice, 
které vytvářejí nejenom finanční 
návratnost, ale zároveň podporují 
pozitivní sociální dopady, jako jsou 
investice do lidského kapitálu nebo 
investice s velkým dopadem na vytváření 
pracovních míst nebo na snižování 
chudoby.

Or. es

Pozměňovací návrh 141
Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Alespoň 
jeden z členů výboru musí být odborníkem 
na sociální politiku a politiku trhu práce, 
a bude proto zodpovědný za hodnocení 
sociálního dopadu předložených projektů. 
Investiční výbor by měl odpovídat řídícímu 
výboru EFSI, jenž by měl provádět dohled 
nad plněním cílů EFSI. V zájmu 
efektivního využití zkušeností EIF by měl 
EFSI podporovat financování pro EIF, aby 
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EIF umožnil realizaci individuálních 
projektů týkajících se malých a středních 
podniků a malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Brando Benifei

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů a 
makroekonomie. Investiční výbor by měl 
odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž by 
měl provádět dohled nad plněním cílů 
EFSI. V zájmu efektivního využití 
zkušeností EIF by měl EFSI podporovat 
financování pro EIF, aby EIF umožnil 
realizaci individuálních projektů týkajících 
se malých a středních podniků a malých 
podniků se střední tržní kapitalizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
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pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z odborníků se 
znalostmi a zkušenostmi v oblasti 
investičních projektů, kteří si jsou zároveň 
vědomi specifických podmínek v 
členských státech, a to zejména těch, které 
byly zasaženy krizí. Investiční výbor by 
měl odpovídat řídícímu výboru EFSI a 
Evropskému parlamentu, jenž by měl 
provádět dohled nad plněním cílů EFSI. 
Práci investičního výboru by měl sledovat 
Evropský parlament. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

Or. pl

Pozměňovací návrh 144
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů a sociálních 
otázek. Investiční výbor by měl odpovídat 
řídícímu výboru EFSI, jenž by měl 
provádět dohled nad plněním cílů EFSI. V 
zájmu efektivního využití zkušeností EIF 
by měl EFSI podporovat financování pro 
EIF, aby EIF umožnil realizaci 
individuálních projektů týkajících se 
malých a středních podniků.
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kapitalizací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. Tyto dva orgány by 
také měly na příslušných úrovních 
podporovat rozvoj investičních platforem. 
V zájmu efektivního využití zkušeností EIF 
by měl EFSI podporovat financování pro 
EIF, aby EIF umožnil realizaci 
individuálních projektů týkajících se 
malých a středních podniků a malých 
podniků se střední tržní kapitalizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 

(17) Všechna rozhodnutí o využití 
podpory EFSI by měl činit investiční 
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pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

výbor. Investiční výbor by měl být složen z 
nezávislých odborníků se znalostmi a 
zkušenostmi v oblasti investičních 
projektů, s doloženou zkušeností v jednom 
z klíčových cílů strategie Evropa 2020. 
Investiční výbor by měl uzavřít partnerství 
s příslušnými vnitrostátními, regionálními 
a místními orgány, s ekonomickými a 
sociálními partnery a s relevantními
organizacemi, které reprezentují 
občanskou společnost. Cílem takových 
partnerství je zajistit dodržování zásady 
subsidiarity a proporcionality a zajistit, 
aby se zainteresované subjekty s
plánovanými projekty ztotožnily. 
Investiční výbor by měl odpovídat řídícímu 
výboru EFSI, jenž by měl provádět dohled 
nad plněním cílů EFSI. V zájmu 
efektivního využití zkušeností EIF by měl 
EFSI podporovat financování pro EIF, aby 
EIF umožnil realizaci individuálních 
projektů týkajících se malých a středních 
podniků a malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Členy 
investičního výboru by měli být také 
zástupci sociálních partnerů a malých a 
středních podniků. Investiční výbor by 
měl odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž 
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podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

by měl provádět dohled nad plněním cílů 
EFSI. V zájmu efektivního využití 
zkušeností EIF by měl EFSI podporovat 
financování pro EIF, aby EIF umožnil 
realizaci individuálních projektů týkajících 
se malých a středních podniků a malých 
podniků se střední tržní kapitalizací.

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků, kteří dokáží rozeznat projekty s 
vyšším potenciálem pro řešení 
významných socioekonomických 
problémů v Evropě a kteří budou mít 
znalosti a zkušenosti v oblasti investičních 
projektů. Investiční výbor by měl 
odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž by 
měl provádět dohled nad plněním cílů 
EFSI. V zájmu efektivního využití 
zkušeností EIF by měl EFSI podporovat 
financování pro EIF, aby EIF umožnil 
realizaci individuálních projektů týkajících 
se malých a středních podniků a malých 
podniků se střední tržní kapitalizací.

Or. es

Odůvodnění

Odborníci, kteří budou členy investičního výboru, musí být nejenom odborníky v oblastech, v 
nichž budou působit tyto projekty, ale musí mít k dispozici také nástroje pro identifikaci 
projektů s vyšším potenciálem pro řešení stávajících socioekonomických problémů.
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Pozměňovací návrh 149
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů a ze zástupců 
orgánů veřejné správy a sociálních 
partnerů. Investiční výbor by měl 
odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž by 
měl provádět dohled nad plněním cílů 
EFSI. V zájmu efektivního využití 
zkušeností EIF by měl EFSI podporovat 
financování pro EIF, aby EIF umožnil 
realizaci individuálních projektů týkajících 
se malých a středních podniků a malých 
podniků se střední tržní kapitalizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor. Investiční 
výbor by měl být složen z nezávislých 
odborníků se znalostmi a zkušenostmi v 
oblasti investičních projektů. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl transparentním způsobem rozhodovat 
investiční výbor. Investiční výbor musí být 
složen z nezávislých odborníků se 
znalostmi a zkušenostmi v oblasti 
investičních projektů, kteří budou vhodně 
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EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI. V zájmu efektivního 
využití zkušeností EIF by měl EFSI 
podporovat financování pro EIF, aby EIF 
umožnil realizaci individuálních projektů 
týkajících se malých a středních podniků a 
malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

zvoleni v souladu se zásadou 
odpovědnosti. Investiční výbor by měl 
odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž by 
měl provádět dohled nad plněním cílů 
EFSI. V zájmu efektivního využití 
zkušeností EIF by měl EFSI podporovat 
financování pro EIF, aby EIF umožnil 
realizaci individuálních projektů týkajících 
se mikropodniků, malých a středních 
podniků a malých podniků se střední tržní 
kapitalizací.

Or. it

Pozměňovací návrh 151
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) V zájmu zlepšení demokratického 
řízení a odpovědnosti investičního výboru 
by jeho členové z řad odborníků měli být 
do funkce potvrzeni Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) V zájmu plnění mandátu nové 
Komise by měl být alespoň jeden z 
odborníků jmenovaných do investičního 
výboru odborníkem na sociální politiku. 
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To by mělo vést k výběru projektů, které 
jsou v souladu s prioritami sociální 
politiky EU, včetně snižování chudoby a 
sociálního vyloučení.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 
měla by Unie poskytnout záruku na částku 
16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 
základě portfolia, mělo by být krytí záruky 
zastropováno v závislosti na druhu 
nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 
nástroje či záruky, jako procento objemu 
portfolia neuhrazených závazků. Očekává 
se, že až bude tato záruka zkombinována s 
částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 
poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 
EFSI generovat dodatečné investice od EIB 
a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 
60 800 000 000 EUR má v období let 2015 
až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 
investice ve výši 315 000 000 000 EUR.
Záruky spojené s projekty, které jsou 
dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 
jsou k dispozici na podporu nových 
operací.

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 
měla by Unie poskytnout záruku 
minimálně na částku 16 000 000 000 EUR. 
Je-li poskytováno na základě portfolia, 
mělo by být krytí záruky zastropováno v 
závislosti na druhu nástroje, jako jsou 
dluhové nebo kapitálové nástroje či záruky, 
jako procento objemu portfolia 
neuhrazených závazků. Očekává se, že až 
bude tato záruka zkombinována s částkou 5 
000 000 000 EUR, kterou má poskytnout 
EIB, měla by podpora ze strany EFSI 
generovat dodatečné investice od EIB a 
EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 
60 800 000 000 EUR má v období let 2015 
až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 
investice ve výši 315 000 000 000 EUR.
Záruky spojené s projekty, které jsou 
dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 
jsou k dispozici na podporu nových 
operací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 
měla by Unie poskytnout záruku na částku 
16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 
základě portfolia, mělo by být krytí záruky 
zastropováno v závislosti na druhu 
nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 
nástroje či záruky, jako procento objemu 
portfolia neuhrazených závazků. Očekává 
se, že až bude tato záruka zkombinována s 
částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 
poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 
EFSI generovat dodatečné investice od EIB 
a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 
60 800 000 000 EUR má v období let 2015 
až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 
investice ve výši 315 000 000 000 EUR.
Záruky spojené s projekty, které jsou 
dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 
jsou k dispozici na podporu nových 
operací.

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 
měla by Unie poskytnout záruku na částku 
16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 
základě portfolia, mělo by být krytí záruky 
zastropováno v závislosti na druhu 
nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 
nástroje či záruky, jako procento objemu 
portfolia neuhrazených závazků. Očekává 
se, že až bude tato záruka zkombinována s 
částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 
poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 
EFSI generovat dodatečné investice od EIB 
a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 
60 800 000 000 EUR má v období let 2015 
až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 
investice ve výši 315 000 000 000 EUR, 
což poukazuje na naléhavý charakter 
Fondu a na potřebu, aby v průběhu 
příštích třech let byly okamžitě patrné 
výsledky jeho činnosti. Záruky spojené s 
projekty, které jsou dokončeny, aniž by 
záruka byla čerpána, jsou k dispozici na 
podporu nových operací.

Or. es

Odůvodnění

Na Evropský fond pro strategické investice (EFSI) může být nahlíženo dvěma základními 
způsoby, přičemž je nezbytné podporovat pohled, že se jedná o nouzový nástroj pro zásah v 
krátkodobém horizontu v zájmu boje proti problému nezaměstnanosti, a ne o impuls k 
modernizaci a strukturálním změnám v Evropě.

Pozměňovací návrh 155
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, (18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 
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měla by Unie poskytnout záruku na částku 
16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 
základě portfolia, mělo by být krytí záruky 
zastropováno v závislosti na druhu 
nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 
nástroje či záruky, jako procento objemu 
portfolia neuhrazených závazků. Očekává 
se, že až bude tato záruka zkombinována s 
částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 
poskytnout EIB, měla by podpora ze 
strany EFSI generovat dodatečné 
investice od EIB a EIF ve výši 60 800 000 
000 EUR. Těchto 60 800 000 000 EUR má 
v období let 2015 až 2017 s podporou 
EFSI v Unii generovat investice ve výši 
315 000 000 000 EUR. Záruky spojené s 
projekty, které jsou dokončeny, aniž by 
záruka byla čerpána, jsou k dispozici na 
podporu nových operací.

měla by Unie poskytnout záruku na částku 
16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 
základě portfolia, mělo by být krytí záruky 
zastropováno v závislosti na druhu 
nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 
nástroje či záruky, jako procento objemu 
portfolia neuhrazených závazků. Záruky 
spojené s projekty, které jsou dokončeny, 
aniž by záruka byla čerpána, jsou k 
dispozici na podporu nových operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy, subjektů 
soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 
a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 
Třetí strany mohou přímo přispívat do 
EFSI a mohou být součástí jeho řídící 
struktury.

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných nebo 
investičních bank nebo veřejných agentur 
vlastněných nebo kontrolovaných 
členskými státy, subjektů soukromého 
sektoru a subjektů mimo Unii, a to se 
souhlasem stávajících přispěvatelů. Třetí 
strany mohou přímo přispívat do EFSI a 
mohou být součástí jeho řídící struktury.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 157
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy, subjektů 
soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 
a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 
Třetí strany mohou přímo přispívat do 
EFSI a mohou být součástí jeho řídící 
struktury.

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy a 
regionálními orgány veřejné moci,
subjektů soukromého sektoru a subjektů 
mimo Unii, a to se souhlasem stávajících 
přispěvatelů. Třetí strany mohou přímo 
přispívat do EFSI a mohou být součástí 
jeho řídící struktury.

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy, subjektů 
soukromého sektoru a subjektů mimo 
Unii, a to se souhlasem stávajících 
přispěvatelů. Třetí strany mohou přímo 
přispívat do EFSI a mohou být součástí 
jeho řídící struktury.

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy. Třetí 
strany mohou přímo přispívat do EFSI a 
mohou být součástí jeho řídící struktury.

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy, subjektů 
soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 
a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 
Třetí strany mohou přímo přispívat do 
EFSI a mohou být součástí jeho řídící 
struktury.

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy, subjektů 
soukromého sektoru a subjektů mimo Unii, 
a to se souhlasem stávajících přispěvatelů. 
Třetí strany mohou přímo přispívat do 
EFSI a mohou být součástí jeho řídící 
struktury, pokud bude při přijímání 
rozhodnutí a při určování politik a 
strategií dodržován obecný evropský 
zájem.

Or. es

Odůvodnění

Při přijímání rozhodnutí je třeba ochraňovat evropské zájmy.

Pozměňovací návrh 160
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných agentur vlastněných nebo 
kontrolovaných členskými státy, subjektů 
soukromého sektoru a subjektů mimo 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená 
členským státům, vnitrostátním 
podpůrným bankám nebo veřejným 
agenturám vlastněným nebo 
kontrolovaným členskými státy. Tyto třetí
strany mohou přímo přispívat do EFSI a 
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Unii, a to se souhlasem stávajících 
přispěvatelů. Třetí strany mohou přímo 
přispívat do EFSI a mohou být součástí 
jeho řídící struktury.

mohou být součástí jeho řídící struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Finanční příspěvky členských států 
do EFSI, včetně možné účasti v 
investičních platformách, by Komise při 
určování fiskálních změn v rámci 
preventivních a nápravných nástrojů 
Paktu neměla brát v úvahu. V případě 
příliš vysokého přečerpání doporučené 
hodnoty schodku by Komise neměla 
zahájit postup při nadměrném schodku. 
Stejně tak by žádný postup neměl být 
zahájen ani při hodnocení přečerpání 
doporučené hodnoty dluhu, pokud je to 
pouze v důsledku přispívání do EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů 

vypouští se
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přispět na financování způsobilých 
projektů, jež jsou podporovány zárukou 
EU. Díky tomuto flexibilnímu přístupu by 
se měl maximalizovat potenciál pro 
přilákání investorů do oblastí investic, na 
něž se EFSI zaměřuje.

Or. it

Pozměňovací návrh 163
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů přispět na financování 
způsobilých projektů, jež jsou 
podporovány zárukou EU. Díky tomuto 
flexibilnímu přístupu by se měl 
maximalizovat potenciál pro přilákání 
investorů do oblastí investic, na něž se 
EFSI zaměřuje.

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, včetně pravidel státní 
pomoci a finančních stropů, mohou 
členské státy prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů přispět 
na financování způsobilých projektů, jež 
jsou podporovány zárukou EU. Díky 
tomuto flexibilnímu přístupu by se měl 
maximalizovat potenciál pro přilákání 
investorů do oblastí investic, na něž se 
EFSI zaměřuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů přispět na financování 
způsobilých projektů, jež jsou 

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů přispět na financování 
způsobilých projektů, jež jsou 
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podporovány zárukou EU. Díky tomuto 
flexibilnímu přístupu by se měl 
maximalizovat potenciál pro přilákání 
investorů do oblastí investic, na něž se 
EFSI zaměřuje.

podporovány zárukou EU, po konzultacích 
se sociálními partnery a orgány veřejné 
moci na místní a regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ulrike Trebesius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
prostřednictvím evropských strukturálních 
a investičních fondů přispět na financování 
způsobilých projektů, jež jsou 
podporovány zárukou EU. Díky tomuto 
flexibilnímu přístupu by se měl 
maximalizovat potenciál pro přilákání 
investorů do oblastí investic, na něž se 
EFSI zaměřuje.

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou případně 
členské státy prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů přispět 
na financování způsobilých projektů, jež 
jsou podporovány zárukou EU. Díky 
tomuto flexibilnímu přístupu by se měl 
maximalizovat potenciál pro přilákání 
investorů do oblastí investic, na něž se 
EFSI zaměřuje. EFSI nesmí být využíván 
pro spolufinancování projektů, které jsou 
způsobilé k financování z evropských 
strukturálních a investičních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí být investice do 
infrastruktury a projektů podporované ze 
strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí být investice do 
infrastruktury a projektů podporované ze 
strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 
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podporu. Komise oznámila, že za tímto 
účelem formuluje soubor hlavních zásad 
pro posuzování státní podpory, jež bude 
muset daný projekt dodržet, aby byl 
způsobilý pro podporu EFSI. Komise 
sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 
splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 
jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 
posuzována v rámci zjednodušeného a 
zrychleného posouzení státní podpory, při 
němž jedinou další otázkou, jíž se bude
Komise zabývat, bude proporcionalita 
veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 
vydá k souboru hlavních zásad další 
pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
využití veřejných prostředků.

podporu. Komise oznámila, že za tímto 
účelem formuluje soubor hlavních zásad 
pro posuzování státní podpory, jež bude 
muset daný projekt dodržet, aby byl 
způsobilý pro podporu EFSI. Komise 
sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 
splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 
jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 
posuzována v rámci zjednodušeného a 
zrychleného posouzení státní podpory, při 
němž jedinou další otázkou, jíž se bude 
Komise zabývat, bude proporcionalita 
veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace), včetně případů, kdy by 
projekty podporované EFSI obdržely 
finanční podporu ze strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti. Komise rovněž 
oznámila, že vydá k souboru hlavních 
zásad další pokyny, aby bylo zajištěno 
efektivní využití veřejných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí být investice do 
infrastruktury a projektů podporované ze 
strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 
podporu. Komise oznámila, že za tímto 
účelem formuluje soubor hlavních zásad 
pro posuzování státní podpory, jež bude 
muset daný projekt dodržet, aby byl 
způsobilý pro podporu EFSI. Komise 
sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 
splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 
jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 
posuzována v rámci zjednodušeného a 
zrychleného posouzení státní podpory, při 
němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí být investice do 
infrastruktury a projektů podporované ze 
strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 
podporu. Komise oznámila, že za tímto 
účelem formuluje soubor hlavních zásad 
pro posuzování státní podpory, jež bude 
muset daný projekt dodržet, aby byl 
způsobilý pro podporu EFSI. Komise 
sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 
splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 
jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 
posuzována v rámci zjednodušeného a 
zrychleného posouzení státní podpory, při 
němž jedinou další otázkou, jíž se bude 
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Komise zabývat, bude proporcionalita 
veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 
vydá k souboru hlavních zásad další 
pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
využití veřejných prostředků.

Komise zabývat, bude proporcionalita 
veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace). Tyto změny by měly 
zohlednit i rozdíly týkající se rozpočtových 
možností členských států při poskytování 
státní pomoci. Komise rovněž oznámila, že 
vydá k souboru hlavních zásad další 
pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
využití veřejných prostředků.

Or. pl

Pozměňovací návrh 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí být investice do 
infrastruktury a projektů podporované ze 
strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 
podporu. Komise oznámila, že za tímto 
účelem formuluje soubor hlavních zásad 
pro posuzování státní podpory, jež bude 
muset daný projekt dodržet, aby byl 
způsobilý pro podporu EFSI. Komise 
sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 
splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 
jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 
posuzována v rámci zjednodušeného a 
zrychleného posouzení státní podpory, při 
němž jedinou další otázkou, jíž se bude 
Komise zabývat, bude proporcionalita 
veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 
vydá k souboru hlavních zásad další 
pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
využití veřejných prostředků.

Netýká se českého znění.

Or. it
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Pozměňovací návrh 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož jsou v Unii nutná urgentní 
opatření, mohou EIB a EIF v průběhu roku 
2015 financovat dodatečné projekty mimo 
jejich obvyklé zaměření. Aby se 
maximalizoval přínos opatření stanovených 
tímto nařízením, mělo by být možné, aby 
se na tyto dodatečné projekty vztahovalo 
krytí záruky EU, pokud splňují věcná 
kritéria uvedená v tomto nařízení.

(23) Jelikož jsou v Unii nutná urgentní 
opatření, mohou EIB a EIF v průběhu roku 
2015 financovat dodatečné projekty mimo 
jejich obvyklé zaměření. Aby se 
maximalizoval přínos opatření stanovených 
tímto nařízením, musí být možné, aby se 
na tyto dodatečné projekty vztahovalo krytí 
záruky EU, pokud splňují věcná kritéria 
uvedená v tomto nařízení.

Or. it

Pozměňovací návrh 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Finanční a investiční operace EIB s 
podporou EFSI by měly být řízeny v 
souladu s jejími vlastními pravidly a 
postupy, včetně vhodných kontrolních 
opatření a opatření přijatých za účelem 
předcházení daňovým únikům, a v souladu 
s příslušnými pravidly a postupy ve vztahu 
k Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF) a Účetnímu dvoru, 
včetně třístranné dohody mezi Evropskou 
komisí, Evropským účetním dvorem 
a Evropskou investiční bankou.

(24) Finanční a investiční operace EIB s 
podporou EFSI musí být řízeny v souladu s 
jejími vlastními pravidly a postupy, které
musí být transparentní a obecně sdílené, a 
to včetně vhodných a spolehlivých 
kontrolních opatření a opatření přijatých za 
účelem předcházení daňovým únikům, a v 
souladu s příslušnými pravidly a postupy 
ve vztahu k Evropskému úřadu pro boj 
proti podvodům (OLAF) a Účetnímu 
dvoru, včetně třístranné dohody mezi 
Evropskou komisí, Evropským účetním 
dvorem a Evropskou investiční bankou.

Or. it
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Pozměňovací návrh 171
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 
a určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení by měla přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a 
ekonomický a sociální dopad a určit 
aspekty, které by mohly vést ke zlepšení 
budoucích činností. Taková hodnocení by 
měla přispívat k odpovědnosti a provedení 
analýzy udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 
a určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení by měla přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 
a určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení by měla přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti. Ve formě zpráv by měla být
pravidelně předkládána Evropskému 
parlamentu k vyjádření stanoviska.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 
a určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení by měla přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a 
dopad, zejména co se týče 
socioekonomického dopadu, se zvláštním 
zřetelem k vytváření pracovních míst, a 
určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení by měla přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

Or. es

Odůvodnění

Je nezbytné zhodnotit dopad činností podporovaných EFSI, zejména co se týče vytváření 
nových pracovních míst.

Pozměňovací návrh 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 
strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 
a určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení by měla přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

(25) EIB musí činnosti podporované ze 
strany EFSI v předem určených 
intervalech pravidelně hodnotit s cílem 
posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 
a určit aspekty, které by mohly vést ke 
zlepšení budoucích činností. Taková 
hodnocení musí být bezpodmínečně 
zveřejněna a musí přispívat k 
odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh 175
Zdzisław Krasnodębski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii. V zájmu zvýšení dostupnosti a 
účinnosti jeho doporučení by EIAH mělo 
vybudovat pobočky v členských státech. 
EIAH by mělo poskytovat poradenství i v 
oblasti metod rozvoje místních finančních 
trhů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 176
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
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stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Patrick Le Hyaric

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů, odborníků v otázkách 
sociální politiky a politiky zaměstnanosti a 
zástupců občanské společnosti. Mělo by 
tak vzniknout jednotné kontaktní místo pro 
dotazy týkající se technické pomoci pro 
investice v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii. EIAH by mělo podporovat vývoj 
geografických a tematických investičních 
platforem, sdružovat spoluinvestory, 
orgány veřejné moci, odborníky, 
vzdělávací, školicí a výzkumné instituce a 
další příslušné subjekty na unijní, 
vnitrostátní a regionální úrovni v zájmu 
podpory inovací, vývoje dovedností a 
vytváření kvalitních pracovních míst v 
klíčových oblastech, v nichž jsou investice 
zapotřebí.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a
řídících orgánů evropských strukturálních a 

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank,
řídících orgánů evropských strukturálních a 
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investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

investičních fondů a malých a středních 
podniků. Mělo by tak vzniknout jednotné 
kontaktní místo pro malé a střední podniky 
a pro dotazy týkající se technické pomoci 
pro investice v Unii.

Or. de

Pozměňovací návrh 180
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 
mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank,
sociálních partnerů a řídících orgánů 
evropských strukturálních a investičních 
fondů. Mělo by tak vzniknout jednotné 
kontaktní místo pro dotazy týkající se 
technické pomoci pro investice v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo
být vytvořeno Evropské centrum pro 
investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

(26) Vedle operací financování, jež budou 
prováděny prostřednictvím EFSI, musí být 
vytvořeno Evropské centrum pro investiční 
poradenství (EIAH). EIAH by mělo 
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mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

poskytovat silnou podporu vývoji a 
přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 
stavět na odborných zkušenostech Komise, 
EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 
řídících orgánů evropských strukturálních a 
investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii. Musí fungovat v souladu se 
zásadami transparentnosti a nezávislosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Účelem záručního fondu je poskytovat 
likvidní rezervu pro rozpočet Unie vůči 
ztrátám, které EFSI vzniknou při sledování 
jeho cílů. Zkušenosti ohledně povahy 
investic, které má EFSI podporovat, 
naznačují, že vhodným poměrem mezi 
platbami z rozpočtu Unie a z celkových 
záručních závazků Unie by bylo 50 %.

(28) Účelem záručního fondu je poskytovat 
likvidní rezervu pro rozpočet Unie vůči 
ztrátám, které EFSI vzniknou při sledování 
jeho cílů.

Or. it

Pozměňovací návrh 183
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem částečného financování
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu –

vypouští se
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rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/20133. Uvedené programy slouží 
cílům, jež nejsou fondem EFSI 
duplikovány. Avšak očekává se, že díky 
snížení krytí obou programů s cílem 
financovat záruční fond bude v některých 
oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší
objem financování, než je možné 
prostřednictvím stávajících programů. 
EFSI by měl být schopen s pomocí 
pákového efektu a záruky EU 
multiplikovat finanční účinek 
v uvedených oblastech výzkumu, vývoje 
a inovací a dopravní, telekomunikační 
a energetické infrastruktury, a dosáhnout 
tak lepšího výsledku, než kdyby byly zdroje 
vynaloženy prostřednictvím grantů 
v rámci plánovaných programů Horizont 
2020 a Nástroj pro propojení Evropy. Je 
proto vhodné část financování, jež je 
aktuálně určeno pro uvedené programy, 
přesměrovat ve prospěch EFSI.

__________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 104).
3 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 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/20133. Uvedené programy slouží 
cílům, jež nejsou fondem EFSI 
duplikovány. Avšak očekává se, že díky 
snížení krytí obou programů s cílem 
financovat záruční fond bude v některých 
oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 
objem financování, než je možné 
prostřednictvím stávajících programů. 
EFSI by měl být schopen s pomocí 
pákového efektu a záruky EU 
multiplikovat finanční účinek 
v uvedených oblastech výzkumu, vývoje 
a inovací a dopravní, telekomunikační 
a energetické infrastruktury, a dosáhnout 
tak lepšího výsledku, než kdyby byly zdroje 
vynaloženy prostřednictvím grantů 
v rámci plánovaných programů Horizont 
2020 a Nástroj pro propojení Evropy. Je 
proto vhodné část financování, jež je 
aktuálně určeno pro uvedené programy, 
přesměrovat ve prospěch EFSI.

vypouští se

__________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 104).
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3 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 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/20133. Uvedené programy slouží 
cílům, jež nejsou fondem EFSI 
duplikovány. Avšak očekává se, že díky 
snížení krytí obou programů s cílem 
financovat záruční fond bude v některých 
oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 
objem financování, než je možné 
prostřednictvím stávajících programů. 
EFSI by měl být schopen s pomocí 
pákového efektu a záruky EU 
multiplikovat finanční účinek 
v uvedených oblastech výzkumu, vývoje 
a inovací a dopravní, telekomunikační 
a energetické infrastruktury, a dosáhnout 
tak lepšího výsledku, než kdyby byly zdroje 
vynaloženy prostřednictvím grantů 
v rámci plánovaných programů Horizont 
2020 a Nástroj pro propojení Evropy. Je 
proto vhodné část financování, jež je 

vypouští se
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aktuálně určeno pro uvedené programy, 
přesměrovat ve prospěch EFSI.

__________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347,
20.12.2013, s. 104).
3 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 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/20133. Uvedené programy slouží 
cílům, jež nejsou fondem EFSI 
duplikovány. Avšak očekává se, že díky 
snížení krytí obou programů s cílem 
financovat záruční fond bude v některých 
oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 
objem financování, než je možné 
prostřednictvím stávajících programů. 

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/20133. Uvedené programy slouží 
cílům, jež nejsou fondem EFSI 
duplikovány. Avšak očekává se, že díky 
snížení krytí obou programů s cílem 
financovat záruční fond bude v některých 
oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 
objem financování, než je možné 
prostřednictvím stávajících programů. 
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EFSI by měl být schopen s pomocí 
pákového efektu a záruky EU 
multiplikovat finanční účinek v uvedených 
oblastech výzkumu, vývoje a inovací a 
dopravní, telekomunikační a energetické 
infrastruktury, a dosáhnout tak lepšího 
výsledku, než kdyby byly zdroje 
vynaloženy prostřednictvím grantů v rámci 
plánovaných programů Horizont 2020 
a Nástroj pro propojení Evropy. Je proto 
vhodné část financování, jež je aktuálně 
určeno pro uvedené programy, přesměrovat 
ve prospěch EFSI.

EFSI by měl být schopen s pomocí 
pákového efektu a záruky EU 
multiplikovat finanční účinek v uvedených 
oblastech výzkumu, vývoje a inovací a 
dopravní, telekomunikační a energetické 
infrastruktury, a dosáhnout tak lepšího 
výsledku, než kdyby byly zdroje 
vynaloženy prostřednictvím grantů v rámci
plánovaných programů Horizont 2020 
a Nástroj pro propojení Evropy. Je proto 
vhodné část financování, jež je aktuálně 
určeno pro uvedené programy, přesměrovat 
ve prospěch EFSI, aniž by musely být 
obětovány původní cíle těchto programů.

__________________ __________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 104).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se zavádí Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace 
(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 
č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 
20.12.2013, s. 104).

3 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 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129).

3 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 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
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způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí.

způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
na návrh členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí.

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé a 
transparentní informace, na nichž mohou 
zakládat svá investiční rozhodnutí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 189
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí.

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí. V souvislosti s tímto 
seznamem bude kladen důraz na ochranu 
významných obchodních tajemství.

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Paloma López Bermejo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 

(31) Komise, Evropský parlament a EIB 
by měly za podpory členských států 
podněcovat vytvoření transparentního 
seznamu současných i budoucích 
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ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly 
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí.

investičních projektů v Unii vhodných pro 
investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB by měly
za podpory členských států podněcovat 
vytvoření transparentního seznamu 
současných i budoucích investičních 
projektů v Unii vhodných pro investice. 
Tento seznam projektů by měl zajistit 
pravidelné a strukturované zveřejňování 
informací o investičních projektech, aby 
investoři měli k dispozici spolehlivé 
informace, na nichž mohou zakládat svá 
investiční rozhodnutí.

(31) V rámci Unie existuje značný počet 
potenciálně životaschopných projektů, 
které nejsou financovány z důvodu 
nedostatku jistoty a transparentnosti 
ohledně těchto projektů. Často je to 
způsobeno tím, že soukromí investoři o 
takových projektech nevědí nebo nemají 
dostatečné informace pro posouzení 
investičních rizik. Komise a EIB musí za 
podpory členských států, které poskytují 
příslušné informace o projektech
potenciálně způsobilých k podpoře,
podněcovat vytvoření transparentního 
seznamu současných i budoucích 
investičních projektů v Unii vhodných pro 
investice. Tento seznam projektů musí
zajistit pravidelné a strukturované 
zveřejňování informací o investičních 
projektech, aby investoři měli k dispozici 
spolehlivé informace, na nichž mohou 
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zakládat svá investiční rozhodnutí.

Or. it

Pozměňovací návrh 192
Maria João Rodrigues

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 
také zahájily práce na sestavení a 
propagování seznamů projektů celostátního 
významu. Informace připravené Komisí 
a EIB by měly obsahovat odkazy 
na doprovodné vnitrostátní seznamy 
projektů.

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 
také zahájily práce na sestavení a 
propagování seznamů projektů celostátního 
významu, včetně vytváření kvalitních 
pracovních míst. Informace připravené 
Komisí a EIB by měly obsahovat odkazy 
na doprovodné vnitrostátní seznamy 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni
také zahájily práce na sestavení a 
propagování seznamů projektů 
celostátního významu. Informace 
připravené Komisí a EIB by měly 
obsahovat odkazy na doprovodné 
vnitrostátní seznamy projektů.

(32) Členské státy a jejich vnitrostátní, 
regionální a místní orgány by měly 
pracovat na sestavení a propagování 
seznamů projektů evropského významu. 
Informace připravené Komisí a EIB by 
měly obsahovat odkazy na doprovodné 
seznamy projektů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 
také zahájily práce na sestavení a 
propagování seznamů projektů celostátního 
významu. Informace připravené Komisí 
a EIB by měly obsahovat odkazy 
na doprovodné vnitrostátní seznamy 
projektů.

(32) Členské státy na vnitrostátní úrovni 
také zahájily práce na sestavení a 
propagování seznamů projektů celostátního 
významu. Informace připravené Komisí 
a EIB musí obsahovat odkazy 
na doprovodné vnitrostátní seznamy 
projektů.

Or. it

Pozměňovací návrh 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) EIB může projekty uvedené v 
seznamu projektů využívat k identifikaci 
a výběru projektů podporovaných ze strany 
EFSI, nicméně tento seznam projektů by 
měl mít širší působnost a měl by 
identifikovat projekty v celé Unii. Jeho 
působnost může zahrnovat projekty, které 
mohou být plně financovány soukromým 
sektorem, případně za pomoci dalších 
nástrojů poskytovaných na evropské nebo 
vnitrostátní úrovni. EFSI by měl být 
schopen podporovat financování a 
investice do projektů identifikovaných v 
seznamu projektů, avšak uvedení projektu 
na seznamu by nemělo automaticky 
znamenat přístup k podpoře ze strany 
EFSI a EFSI by měl mít možnost vybírat 
a podporovat projekty, které na seznamu 
uvedeny nejsou.

(33) EIB může projekty uvedené v 
seznamu projektů využívat k identifikaci 
a výběru projektů podporovaných ze strany 
EFSI, nicméně tento seznam projektů by 
měl mít širší působnost a měl by 
identifikovat projekty v celé Unii. EFSI 
musí být schopen podporovat financování 
a investice do projektů identifikovaných v 
seznamu projektů.
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Pozměňovací návrh 196
Csaba Sógor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o výsledcích EFSI.

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o ekonomických a sociálních výsledcích 
EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Jérôme Lavrilleux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o výsledcích EFSI.

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o výsledcích EFSI. Za tímto účelem by 
EIB měla Evropskému parlamentu a 
Radě předkládat každoroční zprávy k 
vyjádření stanoviska.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o výsledcích EFSI.

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o reálných ekonomických a sociálních 
výsledcích EFSI se zvláštním zřetelem k 
vytváření pracovních míst.

Or. es

Odůvodnění

Upřesňuje se obsah pravidelných zpráv, které bude podávat EIB Evropskému parlamentu a 
Radě. Jak již bylo uvedeno, je nezbytné zhodnotit, zda mají financované investice vliv na 
vytváření pracovních míst.

Pozměňovací návrh 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o výsledcích EFSI.

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 
evropským občanům, musí EIB 
Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 
podávat zprávy o dosaženém pokroku 
a o výsledcích EFSI.

Or. it

Pozměňovací návrh 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Občané Unie a vnitrostátní orgány 
členských států by měli mít povědomí o 
činnosti fondů přidělených z EFSI;
zdůrazňuje, že je třeba zaručit
transparentnost a zpřístupňování
dokumentů veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Aby se zajistilo odpovídající krytí 
závazků ze záruky EU a trvalá dostupnost 
této záruky, měla by být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o úpravu částek, 
jež mají být na tyto závazky uhrazeny ze 
souhrnného rozpočtu Unie, 
a odpovídajícím způsobem změnit přílohu 
I. Je obzvláště důležité, aby Komise v 
rámci své přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu 
a Radě.

(35) Aby se zajistilo odpovídající krytí 
závazků ze záruky EU a trvalá dostupnost 
této záruky, je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci své přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni.

Or. it

Pozměňovací návrh 202
Monika Vana, Terry Reintke
za skupinu Verts/ALE



AM\1052802CS.doc 109/110 PE551.778v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) V zájmu zajištění jednotných 
podmínek pro provádění tohoto nařízení 
by prováděcí pravomoci měla mít Komise 
s přihlédnutím k modelu, který bude 
použit při předkládání informací o 
investičních projektech a jejich přispění k 
dosažení cílů politik Unie. Tyto pravomoci
by měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy 
podporovat investice v Unii a zajistit 
podnikům s nejvýše 3000 zaměstnanci 
lepší přístup k financování, nemohou 
dostatečně dosáhnout členské státy 
vzhledem k rozdílům v jejich fiskální 
kapacitě, které ovlivňují jejich schopnost 
jednat, avšak může jich být z důvodu jejich 
rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy 
podporovat investice v Unii a zajistit 
mikropodnikům, malým a středním 
podnikům a podnikům s nejvýše 3000 
zaměstnanci, inovativním začínajícím
podnikům a projektům, s nimiž se pojí 
vysoká rizika, lepší přístup k financování, 
nemohou dostatečně dosáhnout členské 
státy vzhledem k rozdílům v jejich fiskální 
kapacitě, které ovlivňují jejich schopnost 
jednat, avšak může jich být z důvodu jejich 
rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
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cílů,

Or. it


