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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V důsledku hospodářské a finanční krize poklesly investice od roku 2007, kdy dosáhly 
vrcholu, asi o 15 %. Důsledkem je zpomalení hospodářského oživení, vytváření pracovních 
míst a dlouhodobého růstu i snížená konkurenceschopnost. Nedostatek investic přináší další 
riziko, že se nepodaří dosáhnout cílů strategie Evropa 2020, zejména hlavního cíle 
zaměstnanosti obyvatel ve stáří 24 až 64 let do roku 2020 ve výši 75 %. Ve třetí čtvrtině roku 
2020 dosahovala míra nezaměstnanosti v EU 28 dosud 9,7 %. Kromě toho se příliš mnoho 
mladých Evropanů přiblížilo hranici chudoby. Členským státům se však nedaří efektivně 
využívat evropské fondy, zejména v rámci iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. 
Přes kladné dopady politiky soudržnosti nebyly dostatečně úspěšné současné snahy o posílení 
růstu a zaměstnanosti. Jsou proto naléhavě zapotřebí nové a doplňkové iniciativy zaměřené na 
růst a tvorbu pracovních míst. V této souvislosti bychom měli přivítat iniciativu na vytvoření 
Evropského fondu pro strategické investice, který má potenciál vytvořit spolu s dalšími 
nástroji rychlý ekonomický stimul. 
Jak ukazují empirické důkazy ohledně silné korelace mezi nezaměstnanosti a investicemi, lze 
očekávat, že tento fond, bude-li dobře organizován a řádně řízen, posílí velmi potřebnou 
střednědobou a dlouhodobou zaměstnanost. Očekává se, že tento fond během tříletého období 
zapojí 315 miliard EUR a ve výsledku přinese 1,3 milionů dalších přímých nebo nepřímých 
pracovních míst. Možný dopad fondu na zaměstnanost bude záviset na mnoha faktorech, 
zejména na jeho schopnosti podpořit projekty s potenciálem tvorby pracovních míst, míře 
pákového efektu zapojení soukromého kapitálu, jeho slučitelnosti s dalšími nástroji i na 
včasném uvolnění prostředků a na dalších opatřeních na pracovních trzích.

Potenciál tvorby pracovních míst

Hlavním cílem projektů investovaných z EFSI by měla být tvorba růstu a výhodných, vysoce 
kvalitních pracovních míst. To by mělo být hlavní zásadou uvažovaného právního předpisu. 
Pro posouzení výkonnosti by mělo být provedeno pečlivé vyhodnocení počtu a kvality 
pracovních míst vytvořených fondem, se zvláštním zaměřením na dodržování podmínek 
zaměstnání u vytvořených pracovních míst. Toto posouzení by mělo posloužit jako užitečný 
nástroj v případě dalšího přezkumu EFSI.
Aby nebyl brzděn potenciál tvorby pracovních sil, měly by členské státy podpořit aktivní 
politiky trhu práce s cílem zajistit, aby se příslušné dovednosti pracovní síly dokázaly 
přizpůsobit potřebám odvětví s vysokým investičním potenciálem. V této souvislosti jsou 
důležité reformy veřejných služeb zaměstnanosti a EURES.

Podpora malým a středním podnikům

Malé a střední podniky se sídlem v EU představují 99 % podniků v EU. Zaměstnávají více 
než 90 milionů lidí a odpovídají za 85 % růstu pracovních míst v posledních letech. Mají 
proto velký potenciál tvorby pracovních míst, který je nutno posílit. Úspěch EFSI bude 
záviset na míře, v níž bude soukromý sektor ochoten investovat, proto je třeba maximalizovat 
pobídky pro soukromý sektor. Fond by měl být strukturován tak, aby se zamezilo situacím, 
kdy byly projekty financovány tak jako tak. Proto je třeba upřednostnit projekty s relativně 
vysokým rizikovým profilem a s potenciálem stát se díky financování z EFSI ekonomicky 
životaschopnými.
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Získání dodatečných prostředků

Po potřebném období fiskální konsolidace nastal nyní čas k tomu, aby evropské země začaly 
investovat. Abychom maximalizovali investiční potenciál fondu, a v důsledku toho tvorbu 
pracovních míst, je třeba zavést pobídky pro členské státy, aby se do EFSI finančně zapojily. 
Proto by finanční příspěvek členských států do EFSI, včetně možné účasti v investičních 
platformách, neměl být Komisí zohledňován při stanovení fiskální úpravy v rámci 
preventivních nebo nápravných opatření Paktu. 

Korelace s dalšími stávajícími nástroji

Úspěch EFSI bude záviset rovněž na jeho schopnosti koexistovat s již existujícími finančními 
nástroji v Evropě, jako jsou evropské strukturální a investiční fondy, a tyto nástroje posilovat. 
Pro maximalizaci tvorby pracovních míst těchto finančních nástrojů by mělo být možné na 
jedné straně využití evropských strukturálních fondů pro posílení financování projektů podle 
EFSI, a na druhé straně využití EFSI k spolufinancování projektů způsobilých k financování v 
rámci  nástrojů evropské strukturální politiky. 

Dodatečná opatření

Pro řádné fingování EFSI Evropská komise rovněž iniciuje a podpoří dodatečná opatření na 
posílení větší regulační předvídatelnosti a odstranění bariér pro investování, aby se evropské 
prostřední stalo atraktivnějším cílem investování.
Kromě toho by metoda výběru investičních projektů měla zohledňovat různé úrovně rozvoje 
vnitrostátních finančních trhů a jejich stabilitu, což bude mít přímě dopady na využitelnost 
tohoto fondu ve členských státech. To by mělo zajistit distribuci finančních prostředků po celé 
EU, včetně zemí nejvíce postižených touto krizí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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) 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 
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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.

tyto předpoklady přispět k nastartování 
pozitivního cyklu, v němž investiční 
projekty podporují střednědobou a 
dlouhodobou zaměstnanost a poptávku a 
růstový potenciál se soustavně zvyšuje.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku hospodářské a finanční krize investice v EU dosáhly vrcholu v roce 2007 a od té 
doby poklesly asi o 15 %, což poškodilo hospodářské oživení a vytvořilo vysokou 
nezaměstnanost. Proto by hlavním cílem Evropského fondu pro strategické investice mělo být 
podpořit projekty s vysokým potenciálem tvorby pracovních míst. To by mělo být řídící 
zásadou během celého návrhu právního předpisu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Spolu s cílem tvorby dlouhodobých 
kvalitních pracovních míst respektujících 
právní prostředí a podmínky 
zaměstnávání ve členských státech by měl 
být sledován cíl strategického investování, 
jímž je posílení udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 

(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, avšak bohužel 
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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.

neměly dostatečný dopad na zaměstnanost 
a míru 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 a 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 a 
budou se silně soustřeďovat na jejich 
potenciál vytvářet růst a pracovní místa.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 cílem 
vytvářet růst a pracovní místa. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky 
se sídlem v Unii, jež představují 99 % 
podniků v Unii a zaměstnávají v Unii více 
než 90 milionů pracovníků. Je rovněž na 
místě umožnit takovýto zlepšený přístup k 
financování podnikům se sídlem v Unii 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. en
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Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů Evropského fondu pro strategické investice by mělo být podpořit 
projekty s vysokým potenciálem tvorby pracovních míst. To by mělo být řídící zásadou během 
celého návrhu právního předpisu. Zvláštní podporu je nutno poskytnout MSP usazeným v EU, 
které v současnosti zaměstnávají více než 90 milionů pracovníků v EU a v posledních letech 
zajišťovaly 85 % čisté tvorby pracovních míst.

Pozměňovací návrh 5

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 potenciálem tvorby pracovních 
míst, jež budou přispívat k dosažení cílů 
politiky Unie, zejména pokud jde o cíle 
zaměstnanosti strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Dopady EFSI na zaměstnanost by 
měly být systematicky sledovány a dále 
podporovány, zejména s cílem dosáhnout 
dlouhodobých sociálních zisků v podobě 
udržitelné a kvalitní zaměstnanosti. To by 
mělo zajišťovat spravedlivé rozdělení 
investičních přínosů mezi investory a  
pracovníky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

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 
které mohou zahrnovat odpovídající míru 
rizika, jež by byla příliš vysoká pro 
soukromé investory bez podpory EFSI,
avšak budou stále splňovat konkrétní 
požadavky na financování z EFSI.

Or. en

Odůvodnění

Cílem EFSI je přinést do evropské ekonomiky dodatečné peněžní prostředky od investorů. 
Proto by měl být fond navržen tak, aby se zamezilo situacím, kdy by z něho byly financovány 
investiční projekty, jež by se stejně uskutečnily. Účast EFSI by měla umožnit zvolit projekty, 
jež se stanou ekonomicky životaschopnými.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Pro maximalizaci potenciálu EFSI 
k tvorbě pracovních míst by členské státy 
měly nadále provádět strukturální 
reformy a přicházet s dalšími iniciativami 
zaměřenými na jejich vnitrostátní trhy 
práce, jako jsou cílené programy odborné 
přípravy zaměřené na sladění dovedností 
pracovníků s potřebami odvětví 
využívajících podporu z EFSI, posílení 
služeb zaměstnanosti na podporu 
aktivních politik trhu práce a služeb 
podpory podnikání přizpůsobených 
potřebám podniků a připravujících je na 
rozšiřování a tvorbu dalších pracovních 
míst, i podpora začínajícím podnikům a 



PA\1050420CS.doc 9/14 PE549.263v01-00

CS

osobám samostatně výdělečně činným.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Pro posílení dopadů EFSI na
zaměstnanost by metoda výběru 
investičních projektů měla zohledňovat 
různé úrovně rozvoje vnitrostátních 
finančních trhů a jejich stabilitu, což bude 
mít přímě dopady na využitelnost fondu 
EFSI ve členských státech. To by mělo 
zajistit distribuci finančních prostředků 
pro celé EU včetně členských států nejvíce 
postižených finanční  krizí.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Finanční příspěvek členských států 
do EFSI, včetně možné účasti v 
investičních platformách, by neměl být 
Komisí zohledňován při stanovení fiskální 
úpravy v rámci preventivních nebo 
nápravných opatření Paktu. V případě 
překročení referenční hodnoty deficitu by 
Komise neměla zahajovat postup při 
nadměrném schodku, pokud je schodek 
způsobený pouze tímto příspěvkem, není 
vysoký a lze očekávat, že bude pouze 
dočasný. Podobně by neměl být zahajován 
postup při překročení referenční hodnoty 
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dluhu v případě, že tento dluh je způsoben 
pouze příspěvky do EFSI.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba povzbudit co nejvíce členských států k účasti v EFSI s cílem maximalizovat pozitivní 
dopady na evropskou ekonomiku. Finanční příspěvky členských států, včetně příspěvků do 
investičních platforem, by neměly spouštět postup při nadměrném schodku.

Pozměňovací návrh 11

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 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. Fond EFSI může být 
rovněž použit k financování projektů 
způsobilých k čerpání pomoci z 
evropských strukturálních a investičních 
fondů.

Or. en

Odůvodnění

K EFSI by mělo být přistupováno jako k doplňkovému investičnímu nástroji ke stávajícím 
evropským strukturálním fondům. Proto by za účelem maximalizace účinků obou nástrojů 
mělo fungovat spolufinancování projektů u EFSI i ESIF. Zejména využití finančních nástrojů 
dostupných v rámci EFSI, jako jsou půjčky, by mohlo pomoci uskutečnit řadu důležitých 
projektů v rámci strukturální politiky, jež byly zablokovány v důsledku nedostatku prostředků 
z veřejných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 12

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, přičemž přístup k němu by 
posiloval vícejazyčný a ještě více 
decentralizovaný přístup podporující 
účinné šíření informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii a 
zajistit lepší přístup k financování pro 
podniky s nejvýše 3000 zaměstnanci, s
obzvláštním důrazem na malé a střední 
podniky, tím, že se EIB poskytne 
schopnost nést riziko (dále jen „dohoda o 
EFSI“).

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii a 
zajistit lepší přístup k financování pro 
podniky se sídlem v Unii s nejvýše 3000 
zaměstnanci, s obzvláštním důrazem 
na malé a střední podniky, tím, že se EIB 
poskytne schopnost nést riziko (dále jen 
„dohoda o EFSI“). Celkovým cílem ESCI 
je podpora a zajištění udržitelného a 
dlouhodobého růstu a tvorby pracovních 
míst v Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které se stanou stranami 
dohody o EFSI, mohou poskytnout svůj 
příspěvek zejména v hotovosti nebo ve 
formě záruky přijatelné pro EIB. Jiné třetí 
strany mohou svůj příspěvek poskytnout 
pouze v hotovosti.

3. Členské státy, které se stanou stranami 
dohody o EFSI, mohou poskytnout svůj 
příspěvek zejména v hotovosti nebo ve 
formě záruky přijatelné pro EIB. Jiné třetí 
strany mohou svůj příspěvek poskytnout 
pouze v hotovosti. Finanční příspěvek 
členských států do EFSI, včetně možných 
příspěvků do investičních platforem by 
neměl být Komisí zohledňován při 
stanovení fiskální úpravy v rámci 
preventivních nebo nápravných opatření 
Paktu stability a růstu. V případě 
překročení referenční hodnoty schodku 
Komise nezahájí postup při nadměrném 
schodku, pokud je schodek způsobený 
pouze tímto příspěvkem, není vysoký a lze 
očekávat, že bude pouze dočasný. 
Podobně nebude zahájen postup při 
překročení referenčního hodnoty dluhu v 
případě, že tento dluh je způsoben pouze 
příspěvky do EFSI.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba povzbudit co nejvíce členských států k účasti v EFSI s cílem maximalizovat pozitivní 
dopady na evropskou ekonomiku. Finanční příspěvky členských států, včetně příspěvků do 
investičních platforem, by neměly spouštět řízení při nadměrném schodku.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členy investičního výboru je šest 
nezávislých odborníků a výkonný ředitel. 

Členy investičního výboru je šest 
nezávislých odborníků a výkonný ředitel. 
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Nezávislí odborníci musí mít vysokou 
úroveň relevantních tržních zkušeností 
v oblasti projektového financování; řídící 
výbor je jmenuje na obnovitelné funkční 
období tří let.

Nezávislí odborníci musí mít vysokou 
úroveň relevantních tržních zkušeností 
v oblasti projektového financování i 
důkladné znalosti trhů práce, jednotlivých 
odvětví a jejich specifik; řídící výbor je 
jmenuje na obnovitelné funkční období tří 
let.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) investice v odvětvích s vysokým 
potenciálem tvorby pracovních míst 
zaměřené na dlouhodobost a udržitelnost.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku hospodářské a finanční krize poklesly investice v EU od roku 2007 o 15 %, což 
poškodilo hospodářské oživení a vytvořilo vysokou nezaměstnanost. Proto by hlavním cílem 
Evropského fondu pro strategické investice mělo být podpořit projekty s vysokým potenciálem 
tvorby pracovních míst. To by mělo být řídící zásadou během celého návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
využít evropské strukturální a investiční 
fondy pro příspěvek na financování 
způsobilých projektů, do nichž EIB 
investuje s podporou záruky EU.

4. Jsou-li splněna veškerá relevantní 
kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
využít evropské strukturální a investiční 
fondy pro příspěvek na financování 
způsobilých projektů, do nichž EIB 
investuje s podporou záruky EU. Fond 
EFSI může být rovněž použit k 
financování projektů způsobilých k 
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čerpání pomoci z evropských 
strukturálních a investičních fondů.

Or. en

Odůvodnění

K EFSI by mělo být přistupováno jako k doplňkovému investičnímu nástroji ke stávajícím 
evropským strukturálním fondům. Proto by mělo za účelem maximalizace účinků obou 
nástrojů fungovat spolufinancování projektů u EFSI i ESIF. Zejména využití finančních 
nástrojů dostupných v rámci EFSI, jako jsou půjčky, by mohlo pomoci uskutečnit řadu 
důležitých projektů v rámci strukturální politiky, jež byly zablokovány v důsledku nedostatku 
prostředků z veřejných zdrojů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) posouzení počtu, kvality a 
udržitelnosti vytvořených pracovních míst;

Or. en


