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Pozměňovací návrh 45
Csaba Molnár

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, 
zejména co se týče energetické
infrastruktury. 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, který se 
v některých členských státech projevil
obzvláště závažně, zpomaluje hospodářské 
oživení a má negativní vliv na vytváření 
pracovních míst, perspektivu 
dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Christian Ehler

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 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 
krize se v Unii snížil objem investic,
znalostí a zhodnocení. 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 
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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.

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, a potenciálně tak 
brání splnění cílů strategie Evropa 2020 a 
cílů inteligentního a udržitelného růstu
podporujícího začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Gunnar Hökmark

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 soukromých investic, které by 
mohly přispět ke konkurenceschopnosti a 
novým pracovním místům. Pokles investic 
je způsoben nestabilními veřejnými 
financemi, zvýšenou dluhovou zátěží a 
vysokými úrokovými sazbami při nízkém 
růstu a nejistotě ohledně budoucnosti 
ekonomiky, která panuje na trzích. 
Stabilizované veřejné finance přinesly 
tam, kde jich bylo dosaženo, nižší úrokové 
sazby a pomalý, ale nedostatečný nárůst 
investic. Je zapotřebí zvýšit atraktivnost 
investic do evropských podniků, do 
nových společností, jakož i do zavedených 
a rostoucích odvětví a infrastruktury 
moderní znalostní ekonomiky. Pro zvýšení 
evropské konkurenceschopnosti jsou 
zásadní investice do výzkumu, vědy a 
vývoje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

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
fiskálním omezením a úsporným 
politikám, které byly uloženy členským 
státům a které potlačily celkovou 
poptávku a zvýšily nejistotu ohledně 
budoucnosti ekonomiky, která panuje na 
trzích. Uvedený nedostatek investic, který 
se projevil především v členských státech 
nejvíce postižených krizí, zpomaluje 
hospodářské oživení a má negativní vliv na 
vytváření pracovních míst, perspektivu 
dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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, zejména 
regiony nejvíce postižené krizí, trpí 
nedostatkem investic kvůli nejistotě
ohledně budoucnosti ekonomiky, která 
panuje na trzích, a fiskálním omezením, 
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státy. Uvedený nedostatek investic 
zpomaluje hospodářské oživení a má 
negativní vliv na vytváření pracovních 
míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

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. Investice jsou 
základní složkou, která nejen podnítí 
rychlé hospodářské a sociální oživení po 
krizi, ale bude též stimulovat vytváření 
většího počtu kvalitnějších pracovních 
míst v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
úsporným politikám, včetně nižších mezd 
a veřejných výdajů, které potlačily 
celkovou poptávku a zvýšily nejistotu
ohledně budoucnosti ekonomiky, která 
panuje na trzích; a fiskálním omezením, 
která musí dodržovat členské státy v 
souladu s Paktem o stabilitě a růstu, a
neochotě ECB zasáhnout rozhodně na 
trzích se státními dluhopisy. Uvedený 
nedostatek investic zpomaluje hospodářské 
oživení a má negativní vliv na vytváření 
pracovních míst a perspektivu 
dlouhodobého růstu a na 
konkurenceschopnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Csaba Molnár

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, je však zapotřebí mít na 
paměti i sociální rozměr takových politik. 
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 52
Aldo Patriciello

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 
především 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.
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Or. it

Pozměňovací návrh 53
Gunnar Hökmark

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. Aby se zlepšila 
evropská konkurenceschopnost a byla 
zajištěna potřebná jistota na trzích, 
předpokladem pro návrat investic 
v Evropě na náležitou úroveň jsou stabilní 
veřejné finance a strukturální reformy. Je 
nutné se zbavit předpisů, které investicím 
brání nebo je zpožďují, otevřít investicím 
vnitřní trh a zajistit, aby finanční trhy a 
evropské banky dokázaly poskytovat 
likviditu, utvářet trh a poskytovat úvěry na 
financování potřebných investic. 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 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Nezbytnými 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 
nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 
komplexní opatření. Investice lze 
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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.

stimulovat pouze opatřeními, která mohou 
přispět k nastartování pozitivního cyklu, 
v němž investiční projekty pomáhají 
podpořit zaměstnanost a poptávku a 
růstový potenciál se soustavně zvyšuje.

Or. it

Pozměňovací návrh 55
Edouard Martin

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. Obnovení veřejných 
účtů nebude možné bez podpory činností a 
investic, které pomáhají podpořit 
zaměstnanost a poptávku a díky nimž se 
růstový potenciál soustavně zvyšuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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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. Nové investiční 
projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 
poptávku a růstový potenciál se soustavně 
zvyšuje a současně je zajišťována sociální 
a regionální soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Skupina G20 prostřednictvím Iniciativy 
pro globální infrastrukturu uznala význam 
investic pro podporu poptávky a zvýšení 
produktivity a růstu a zavázala se 
k vytvoření klimatu, které povede k vyšším 
investicím.

(3) Skupina G20 prostřednictvím Iniciativy 
pro globální infrastrukturu uznala význam 
investic pro podporu poptávky a zvýšení 
produktivity a růstu a zavázala se 
k vytvoření klimatu, které povede k vyšším 
investicím. EFSI by měl doplňovat 
celkovou strategii zlepšování investic 
v Evropě, nenahrazovat jiné investice a 
finanční struktury a neoslabovat investice 
Unie do vědy, výzkumu a vývoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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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, a 
prostřednictvím evropského semestru, 
jehož smyslem je koordinace 
hospodářských politik. 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. en

Pozměňovací návrh 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
byla Unie odpovědná za strukturální 
reformy a rozpočtové škrty, které 
hospodářství vzdálily cílům strategie 
Evropa 2020. Jsou třeba opatření, aby se 
zajistilo plnění investičních potřeb v Unii a 
efektivní využívání likvidity dostupné na 
trhu, která bude směrována k financování 
investičních projektů, jež jsou 
životaschopné z hospodářského, 
environmentálního a sociálního hlediska.
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Or. it

Pozměňovací návrh 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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
byla Unie odpovědná za strukturální 
reformy a rozpočtové škrty, které 
hospodářství vzdálily cílům strategie
Evropa 2020. Jsou třeba opatření, aby se 
zajistilo naplňování investičních potřeb 
v Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována 
k financování životaschopných 
investičních projektů, které posílí sociální 
a regionální soudržnost vytvářením 
kvalitních pracovních míst a rozšiřováním 
a zlepšováním výrobní základny členských 
států, zejména těch, které byly krizí 
postiženy nejvíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 
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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.

roli při iniciování a podpoře investic 
v Unii, částečně také navýšením kapitálu 
v lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby
byly politiky a nástroje koordinovány a 
aby se zajistilo plnění investičních potřeb 
v Unii a efektivní využívání likvidity 
dostupné na trhu, která bude směrována 
k financování životaschopných 
investičních projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Anne Sander

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, a 
prostřednictvím evropského semestru, 
jehož smyslem je koordinace 
hospodářských politik. 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

Pozměňovací návrh 63
Kaja Kallas
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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 Komise. Tento 
dokument vyzval k vytvoření energetické 
unie, propojeného jednotného digitálního 
trhu a 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. en

Pozměňovací návrh 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Pozměňovací návrh 65
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)



AM\1053517CS.doc 15/166 PE551.907v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Dne 13. ledna 2015 předložila 
Evropská komise sdělení1a o tom, jak bude 
uplatňovat stávající pravidla Paktu 
o stabilitě a růstu.

__________________
1a Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, 
Výboru regionů a Evropské investiční 
bance s názvem „Optimální využití 
flexibility v rámci současných pravidel 
Paktu o stabilitě a růstu“. 
COM(2015)0012.

Or. en

Odůvodnění

Uvedené sdělení vysvětluje, jak Komise bude uplatňovat oznámené příznivé stanovisko 
k investicím členských států v rámci operací EFSI s ohledem na Pakt o stabilitě a růstu, a je 
tudíž pro toto nařízení velmi důležitým zdrojem.

Pozměňovací návrh 66
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Financování EFSI by nemělo mařit 
výzkum, vědu a vývoj v Unii ani na úrovni 
EU, ani na vnitrostátní úrovni. Cílem by 
mělo být využívání prostředků v rozpočtu 
EU, který v současnosti nemá žádný nebo 
jen minimální pákový efekt na přilákání 
soukromých investic a malý dopad na 
zvýšenou konkurenceschopnost a nové 
inovace potřebné k dosažení vedoucího
postavení Evropy.
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Pozměňovací návrh 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. en

Pozměňovací návrh 68
Kaja Kallas

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, posílení jednotného 
trhu zejména na energetických, digitálních 
a kapitálových trzích, zvýšení 
předvídatelnosti regulace a podpoře 
duševního posunu směrem ke kultuře 
přijímání rizik. Tato doprovodná opatření 
by měla působit nejen ve prospěch EFSI, 
ale investic v celé Evropě obecně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

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 a snížení administrativních 
zátěže, posílení jednotného trhu a zvýšení 
předvídatelnosti regulace. Tato doprovodná 
opatření by měla působit nejen ve prospěch 
EFSI, ale investic v celé Evropě obecně.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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 vytvořením 
skutečně funkční unie kapitálových trhů, 
aby bylo financování k dispozici a 
dostupné bez ohledu na zeměpisnou 
polohu v rámci Unie, posílení jednotného 
trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 
Tato doprovodná opatření by měla působit 
nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 
Evropě obecně.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Anne Sander
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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, posílení jednotného 
trhu, snížení administrativní zátěže, která 
spočívá zejména na malých a středních 
podnicích, a zvýšení předvídatelnosti 
regulace. Tato doprovodná opatření by 
měla působit nejen ve prospěch EFSI, ale 
investic v celé Evropě obecně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) EFSI by měl být pokládán za dočasný 
a jednorázový nástroj ve víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Carlos Zorrinho

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 

(10) Účel EFSI by měl být dvojí: a) pomoc 
při řešení obtíží s financováním a realizace 
produktivních investic v Unii a b) zajištění 
lepšího přístupu k financování pro malé a 
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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.

střední podniky a malé podniky se střední 
tržní kapitalizací, inovativní malé a střední 
podniky a inovativní podniky se střední 
tržní kapitalizací. Překonání současných 
obtíží v oblasti financování v Evropě by 
mělo přispět k posílení
konkurenceschopnosti, inovačního 
potenciálu, hospodářské, sociální a územní
soudržnosti Unie a ke zvýšení energetické 
účinnosti a posílení účinného využívání 
zdrojů přechodem na udržitelné a cyklické 
hospodářství. K posílení kolektivní 
efektivnosti na regionální, vnitrostátní a 
evropské úrovni by mohly být způsobilé i 
inteligentní investice sítí podniků, 
konsorcií a partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Claude Turmes
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 
transformačních investic v Unii a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky, 
včetně tvorby začínajících podniků a 
univerzitních odnoží. Je rovněž na místě 
umožnit takovýto zlepšený přístup 
k financování malým podnikům se střední 
tržní kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 
500 zaměstnanci. Překonání současných 
obtíží v oblasti financování v Evropě by 
mělo přispět k posílení hospodářské, 
sociální a teritoriální soudržnosti Unie a 
mělo by podpořit přechod prostřednictvím 
energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů směrem k udržitelnému a 
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cyklickému hospodářství opírajícímu se o 
obnovitelné zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Martina Werner, Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Text navržený 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: a) pomoc 
při řešení obtíží s financováním a realizace 
produktivních investic v Unii a b) zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
prospěch obzvláště malé a střední podniky
a malé podniky se střední tržní 
kapitalizací, inovativní malé a střední 
podniky a inovativní podniky se střední 
tržní kapitalizací. 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, 
inovačního potenciálu, hospodářské, 
sociální a teritoriální soudržnosti Unie a 
ke zvýšení energetické účinnosti a posílení 
účinného využívání zdrojů skrze přechod 
na udržitelné hospodářství. Navíc by měl 
důraz kladený na malé a inovativní 
podniky přispět k udržitelné 
reindustrializaci – zejména zvýšením 
celosvětové konkurenceschopnosti 
evropských malých a středních podniků 
prostřednictvím investic do digitalizace 
průmyslového hodnotového řetězce.

Or. de
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Pozměňovací návrh 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

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) Účel EFSI by měl být dvojí: a) pomoc 
při řešení obtíží s financováním a 
provádění inovativních a produktivních 
investic v Unii a b) zajištění lepšího 
přístupu k financování pro malé a střední 
podniky a malé podniky se střední tržní 
kapitalizací, inovativní malé a střední 
podniky a inovativní podniky se střední 
tržní kapitalizací. Překonání současných 
obtíží v oblasti financování v Evropě by 
mělo přispět k posílení
konkurenceschopnosti, inovačního 
potenciálu, hospodářské, sociální a 
teritoriální soudržnosti Unie a ke zvýšení 
energetické účinnosti a posílení účinného 
využívání zdrojů přechodem na udržitelné 
a cyklické hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christian Ehler

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

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
řešení obtíží s financováním, realizace 
produktivních investic v Unii, které 
poskytnou okamžitou vzpruhu pro 
evropské hospodářství, a zajištění lepšího 
přístupu k financování. Z lepšího přístupu 
k financování by měly mít prospěch 
obzvláště malé a střední podniky, malé 
podniky se střední tržní kapitalizací a 
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s nejvýše 3000 zaměstnanci. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování 
v Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

podniky se střední tržní kapitalizací
s nejvýše 3000 zaměstnanci, neměl by však 
být omezen na tyto typy podniků. 
Překonání současných obtíží v oblasti 
financování v Evropě by mělo přispět
k překonání rozdílu v úrovni inovací 
v Evropě, k posílení inovačního 
potenciálu, konkurenceschopnosti, 
hospodářského růstu a zaměstnanosti a k
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

Or. en

Odůvodnění

U určitých druhů projektů, zejména dlouhodobých investic a činností v oblasti výzkumu a 
inovací, představuje nedostatečný přístup k rizikovému financování problém, s nímž se 
setkávají všechny typy podniků bez ohledu na svou velikost. Portfolio finančních nástrojů 
podle EFSI by mělo brát v úvahu různorodé finanční potřeby různých typů podniků, aby došlo 
k mobilizaci soukromých investic v rámci EFSI.

Pozměňovací návrh 78
Patrizia Toia

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, překonání 
současné investiční mezery mezi 
členskými státy v Unii a zajištění lepšího 
přístupu k financování. Z lepšího přístupu 
k financování by měly mít prospěch 
obzvláště malé a střední podniky, zejména 
inovativní podniky a začínající 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 inovačního 
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potenciálu a hospodářské, sociální 
a teritoriální soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

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 inovativní 
mikropodniky a 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. en

Pozměňovací návrh 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 a zajištění 
lepšího přístupu k financování. Z lepšího 
přístupu k financování by měly mít 
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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.

prospěch obzvláště mikropodniky, malé a 
střední podniky a družstva. Může být na 
místě umožnit takovýto zlepšený přístup 
k financování podnikům se střední tržní 
kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 3000 
zaměstnanci, kdy projekty přispívají 
k vytváření pracovních míst, 
průmyslovému rozvoji a sociální a 
environmentální udržitelnosti. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování 
v Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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, posílení 
sociální a regionální soudržnosti 
vytvářením kvalitních pracovních míst a 
rozšiřováním a zlepšováním výrobní 
základny členských států, zejména těch, 
které byly krizí postiženy nejvíce. 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. en
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Pozměňovací návrh 82
Edouard Martin

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.
Bylo by rovněž na místě, pokud to zdroje 
dovolí, umožnit takovýto zlepšený přístup 
k financování podnikům se střední tržní 
kapitalizací. Překonání současných obtíží v 
oblasti financování v Evropě by mělo 
přispět k posílení hospodářské, sociální 
a teritoriální soudržnosti Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

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 

(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 
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současných obtíží v oblasti financování 
v Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie.

současných obtíží v oblasti financování 
v Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti a digitálního rozvoje Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 a teritoriální 
soudržnosti Unie a ke zvýšení energetické 
účinnosti a posílení účinného využívání 
zdrojů skrze přechod na udržitelné, 
digitální a cyklické hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Účelem EFSI by měla být pomoc při (10) Účelem EFSI by měla být pomoc při 
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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.

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, 
rychle rostoucí podniky nebo podniky 
s potenciálem k růstu, včetně začínajících 
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 hospodářské, sociální 
a teritoriální soudržnosti Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 zajistit, aby inovativní 
začínající podniky měly takovýto zlepšený 
přístup k financování. Překonání 
současných obtíží v oblasti financování 
v Evropě by mělo přispět k posílení 
hospodářské, sociální a teritoriální 
soudržnosti Unie a k dosažení cílů 
v oblasti energetiky a životního prostředí 
EU pro roky 2020, 2030 a 2050, aby se 
urychlil přechod na nízkouhlíkové a
cyklické hospodářství založené na sdílení.

Or. it
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Pozměňovací návrh 87
Csaba Molnár

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, jako je snížení míry 
nezaměstnanosti mladých lidí.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Claude Turmes
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 s vysokou přidanou 
ekonomickou, sociální a environmentální
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie, především článku 194 
Smlouvy. Tyto investice by měly být 
prováděny mimo jiné do projektů 
obecného zájmu, jejichž cílem je realizace 
jednotného trhu v odvětvích dopravy, 
telekomunikací a energetické 
infrastruktury, včetně dopravních a 
energetických propojení, a digitální 
infrastruktury, rozšíření obnovitelných 
zdrojů a zvýšení energetické účinnosti a 
posílení účinného využívání zdrojů, 
zvýšení její konkurenceschopnosti a 
přispívání k udržitelnému rozvoji a 
využívání potenciálních synergií mezi 
těmito odvětvími, v oblasti rozvoje měst a 
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venkova a v sociální oblasti, v oblasti 
životního prostředí a přírodních zdrojů a 
ve vztahu k projektům, které posilují 
evropskou vědeckou a technologickou 
základnu a upevňují přínos pro 
společnost, jakož i lepší využívání 
hospodářského a průmyslového 
potenciálu politik v oblasti inovací, 
výzkumu a technologického rozvoje, 
včetně výzkumné infrastruktury a 
pilotních a demonstračních zařízení. 
EFSI by měl zlepšit přístup podniků a 
dalších subjektů k financování a jejich 
konkurenceschopnost, se zvláštním 
důrazem na malé a střední podniky. EFSI 
by měl přispívat k přechodu na zelenou 
a udržitelnou ekonomiku účinně 
využívající zdroje a k udržitelnému 
vytváření pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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, včetně zvyšování úrovně 
energetické bezpečnosti EU, s vysokou 
přidanou ekonomickou hodnotou, jež 
budou přispívat k dosažení cílů politiky 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Christian Ehler

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 
hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 
cílů politiky Unie1a, jako jsou mimo jiné 
projekty obecného zájmu, jejichž cílem je 
realizace jednotného trhu v odvětvích 
dopravy, telekomunikací a energetické 
infrastruktury, rozvoj a modernizace 
energetického odvětví, zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti a zlepšení 
bezpečnosti dodávek energie, a jež posílí 
evropskou vědeckou spolupráci mezi 
akademickou obcí a průmyslem, zlepší 
využívání a pronikání výsledků výzkumu 
na trh, usnadní tvorbu patentů a přenos 
technologií a podpoří přínosy pro 
společnost, jakož i lepší využívání 
ekonomického a průmyslového potenciálu 
inovací, výzkumu a technologického 
rozvoje, včetně výzkumné infrastruktury a 
pilotních a demonstračních zařízení. 
EFSI by měl zlepšit přístup podniků a 
dalších subjektů k financování a jejich 
konkurenceschopnost, se zvláštním 
důrazem na malé a střední podniky a malé 
podniky se střední tržní kapitalizací.

__________________
1a Jak je stanoveno mimo jiné v 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), 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), a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze 
dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 
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Program pro konkurenceschopnost 
podniků a malých a středních podniků 
(COSME) (2014–2020) a zrušuje 
rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 33).

Or. en

Odůvodnění

Jsou zavedeny dlouholeté a propracované politiky Unie týkající se všech cílů EFSI, zejména 
v oblasti výzkumu a dopravy. Pokud jde o podrobné cíle EFSI, není nutné znovu objevovat již 
objevené – fond by měl přispívat k dosahování cílů politik stanovených v příslušných 
oblastech politiky EU a prostředky by měly být rozšířeny na finanční nástroje.

Pozměňovací návrh 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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, jako je vysoká úroveň
energetické bezpečnosti a dobře fungující 
jednotný digitální trh. Všechny činnosti 
v rámci EFSI by měly být v souladu 
s politikami Unie, včetně politiky 
soudržnosti, a měly by doplňovat ostatní 
příslušné finanční nástroje EU (Nástroj 
pro propojení Evropy, Horizont 2020, 
COSME, evropské strukturální a 
investiční fondy), jakož i další veřejné a 
soukromé finanční nástroje na 
vnitrostátní a regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
David Borrelli, Dario Tamburrano
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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, které by měly pomoci zvýšit 
odolnost Evropské unie, aby se zrychlil 
přechod na nízkouhlíkové a cyklické
hospodářství založené na sdílení, a 
přispívat k dosažení cílů politiky Unie.

Or. it

Pozměňovací návrh 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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, zejména k usnadnění 
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realizace jednotného trhu v odvětví 
telekomunikací, energetiky a zboží a 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Anne Sander

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 hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie a k dosažení cílů politiky 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Kaja Kallas

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. Jsou zapotřebí 
významné investice do širokopásmové 
infrastruktury a infrastruktury digitálních 
služeb, aby byly splněny cíle politiky EU 
v digitálním odvětví, a proto by EFSI měl 
věnovat zvláštní pozornost investicím do 
telekomunikačních sítí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 nebo operace mezi členskými
státy a zeměmi spadajícími do oblasti 
působnosti evropské politiky sousedství 
včetně strategických partnerství, politiky 
rozšíření a Evropského hospodářského 
prostoru nebo Evropského sdružení 
volného obchodu, nebo mezi členskými
státy a zámořskými zeměmi či zámořskými
územími ve smyslu přílohy II Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Investice by 
měly zaručovat vysokou ekonomickou a 
sociální přidanou hodnotu, prosazovat 
kvalitní pracovní místa, udržitelné 
inovace, dovednosti a vysoce kvalitní 
zaměstnanost skrze integraci a realizaci 
jednotného trhu a podporu 
konkurenceschopnosti EU. Tyto 
strategické projekty by měly těžit 
z pozitivních externalit vytvářených 
veřejnými investicemi a evropskými 
strukturálními a investičními fondy za
účelem dosažení cílů politiky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Investice, které získají podporu 
z EFSI, by měly přispívat k dosažení cíle 
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stanoveného v čl. 194 odst. 1 Smlouvy, 
zejména by měly podporovat energetickou 
účinnost a úspory energie, rozvoj nových 
a obnovitelných zdrojů energie a 
propojení energetických sítí, a k naplnění 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, kterou ve 
svých závěrech ze dne 17. června 2010 
přijala Evropská rada. V zájmu lepší 
koordinace investičních politik Unie byl 
nařízením (EU) č. 1303/2013 zaveden 
společný strategický rámec, jenž má 
podpořit harmonický, vyvážený a 
udržitelný rozvoj Unie. Tento integrovaný 
přístup je třeba odpovídajícím způsobem 
uplatňovat u operací a projektů 
podporovaných prostřednictvím EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Strategie Evropa 2020 pro pracovní 
místa a růst zdůrazňuje, že silná a 
pokračující podpora výzkumu a inovací
vytváří správný odrazový můstek pro 
budoucí oživení a růst. Za účelem 
maximalizace přínosů EFSI při podpoře 
investic v Unii by mělo být 10 % rozpočtu 
každého projektu nebo operace věnováno 
na činnosti v oblasti výzkumu a inovací.

Or. en

Odůvodnění

Existují spolehlivé důkazy popisující vztah mezi výzkumem, inovacemi a hospodářským 
rozvojem; pokud má tedy EFSI plnit svůj strategický cíl, musí nařízení zajistit, aby 
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financované projekty účinně podporovaly činnosti v oblasti výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh 100
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S přihlédnutím k tomu, že malé 
podniky se střední tržní kapitalizací 
s maximálně 499 zaměstnanci a podniky 
se střední tržní kapitalizací s maximálně 
3000 zaměstnanci představují 
nejinovativnější segment podniků 
v soukromém sektoru, vytvářející 
v průměru vyšší počet patentů, procesních 
inovací a produktových inovací, jakož i 
vyšší návratnost investic, zatímco stále čelí 
podobným problémům v souvislosti 
s přístupem k financím jako malé a 
střední podniky, měl by EFSI některé ze 
svých finančních produktů přizpůsobit 
zejména malým podnikům se střední tržní 
kapitalizací a podnikům se střední tržní 
kapitalizací. 

Or. en

Odůvodnění

U určitých druhů projektů, zejména činností v oblasti výzkumu a inovací, představuje 
nedostatečný přístup k rizikovému financování problém, s nímž se setkávají všechny typy 
podniků bez ohledu na svou velikost. Hospodářský výpadek je nicméně nejvyšší, když tzv. 
podniky se střední tržní kapitalizací nemají přístup k financím, protože v monitorovacích 
zprávách o výzkumu a vývoji v EU jsou pravidelně označovány za nejinovativnější podnikový 
segment. Portfolio EFSI by mělo brát patřičně v úvahu jejich finanční potřeby.

Pozměňovací návrh 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Sdělení Komise (KOM(2010) 245) o 
digitální agendě pro Evropu a sdělení 
Komise (COM(2014) 442) s názvem „Na 
cestě k prosperující ekonomice založené 
na datech“ zdůraznily důležitost 
digitálního odvětví jakožto nástroje pro 
udržitelný a vysoce kvalitní hospodářský 
růst. Dále zdůrazňují potřebu vytvořit 
rámcové podmínky pro tento vývoj. Této 
příležitosti je třeba využít, a proto je třeba 
věnovat zvláštní pozornost digitálním 
investicím a podmínkám digitálního 
rámce a vyčlenit určitý podíl poskytnutých 
záruk na investice do sítí a dovedností,
poskytovat technickou pomoc při 
vytváření účelových investičních 
platforem pro souhrnné projekty v oblasti 
digitálního rozvoje a rozšířit „investiční 
doložku“ i na investice do digitálního 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Sdělení Komise (COM(2014) 330) o 
evropské strategii energetické bezpečnosti 
zdůraznilo, že v zájmu zlepšení 
energetické bezpečnosti by členské státy 
měly dokončit provádění právních 
předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií, 
zejména uvolnit pravidla, včetně 
ustanovení o tom, že provozovatelé 
přenosových soustav řízení subjekty ze 
třetích zemí musí dodržovat stejné 
podmínky jako subjekty ovládané subjekty 
EU; nedávné zkušenosti s určitými 
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provozovateli z třetích zemí, kteří se snaží 
vyhnout plnění právních předpisů EU na 
území EU, nicméně vyžadují přísnější 
uplatňování a posílení použitelných 
pravidel na úrovni EU i členských států.
To by mohlo usnadnit ustanovení, že 
k záruce EU jsou způsobilé pouze ty 
projekty týkající se plynu, které jsou 
prováděny v odvětvích plynárenské 
infrastruktury v členských státech, kde je 
zavedeno rozdělení skutečného vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Pozměňovací návrh 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Komise ve svém sdělení 
(COM(2015)0080)) o energetické unii 
zdůraznila význam energetické účinnosti 
jakožto vlastního zdroje energie a jasně 
v něm uvádí, že EFSI „je příležitostí k 
mobilizaci rozsáhlých investic do obnovy 
budov“. Této příležitosti je třeba využít, a 
proto je nutno věnovat zvláštní pozornost 
energetické účinnosti a vyčlenit na 
energetickou účinnost určitý podíl 
poskytnutých záruk, poskytovat 
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technickou pomoc při vytváření účelových 
investičních platforem pro souhrnné 
projekty v oblasti energetické účinnosti a 
rozšířit „investiční doložku“ i na investice 
do energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
okamžitě povzbudit evropské hospodářství 
a současně uznat odpovědnost členských 
států za podporu dlouhodobých veřejných 
a soukromých investic do oblastí 
strategického politického a 
hospodářského významu, EFSI by měl 
zahájit veškeré své operace do tří let od 
svého vstupu v platnost, přičemž by se měl 
zaměřit na činnosti, které mají 
bezprostřední dopad a vytvářejí udržitelný 
hospodářský růst, a poskytovat evropskou 
přidanou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit, že EFSI má mít bezprostřední (!) dopad na evropské hospodářství, 
zlepšovat investiční prostředí, mobilizovat soukromé investice a vytvářet pracovní místa a 
hospodářský růst v krátkodobém i střednědobém výhledu. Investice měly mít strategický 
aspekt a měly by být v souladu s politikami EU a cíli pro konkurenceschopnost, neměly by 
však v žádném případě nahrazovat veřejné investice, za něž by běžně nesly finanční 
odpovědnost pouze členské státy nebo regiony.

Pozměňovací návrh 105
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Aby se zajistilo, že EFSI splňuje 
svůj účel, je naprosto nezbytné, aby byla 
z EFSI na financování EIB pro EIF 
vyčleněna částka nejméně ve výši 
5 500 000 000 EUR, přičemž tyto 
prostředky jsou určeny konkrétně pro 
malé a střední podniky a malé podniky se 
střední tržní kapitalizací, jakož i 
inovativní malé a střední podniky a 
inovativní podniky se střední tržní 
kapitalizací.

Or. en

Odůvodnění

Není nutné, aby EFSI objevoval již objevené. V několika posledních letech byla v rámci 
Horizontu 2020 a COSME zavedena řada inovativních finančních nástrojů ve prospěch 
malých a středních podniků a malých podniků se střední tržní kapitalizací a v současné době 
jsou realizovány EIF. Vykazují multiplikační účinek mezi 1:18 a 1:28 a čelí dvojnásobku 
způsobilé poptávky po financích, než mohou poskytnout. Část záruky by tudíž měla být použita 
k doplnění úspěšných stávajících nástrojů.

Pozměňovací návrh 106
Christian Ehler

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 

(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 a selhání trhu tím, že 
umožní EIB a Evropskému investičnímu 
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poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

fondu (EIF), aby poskytovaly přímé i 
nepřímé kapitálové injekce, jakož i záruky 
na kvalitní sekuritizace úvěrů a další 
produkty poskytované pro účely EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

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, 
rovněž orientovaných na digitální rozvoj
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. en

Pozměňovací návrh 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
inovativních začínajících podniků v celé 
Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 
financování, zejména pokud se jedná o 
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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.

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 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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 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 a selhání trhu 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. en

Pozměňovací návrh 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
podniků se střední tržní kapitalizací v celé 

(12) Mnoho malých a středních podniků i 
malých nebo inovativních podniků se 
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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.

střední tržní kapitalizací v celé Unii, 
zejména v členských státech, kde malé a 
střední podniky čelí větším problémům při 
přístupu k úvěrům, 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 popřípadě Evropskému 
investičnímu fondu (EIF)), aby 
poskytovala přímé i nepřímé kapitálové 
injekce, jakož i záruky na kvalitní 
sekuritizace úvěrů a další produkty 
poskytované pro účely EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

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 inovativních a rychle 
rostoucích podniků včetně začínajících 
podniků 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. en

Pozměňovací návrh 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k tomu, že tvůrčí odvětví 
v Evropě podstatnou měrou přispívají 
k hospodářství EU, vytvářejí přidanou 
hodnotu k HDP přesahující 550 miliard 
EUR a poskytují 8,3 milionu pracovních 
míst na plný úvazek, mělo by financování 
v rámci EFSI podporovat také investice a 
růst v tvůrčích a kulturních odvětvích a 
posílit tato odvětví v Evropě, zejména 
začínající podniky, inovativní malé a 
střední podniky a tvůrčí podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Zastává názor, že hlavní podmínkou 
pro tvorbu budoucí Evropské energetické 
unie je dokončení integrovaného 
vnitřního trhu EU s energií, které 
vyžaduje rozvoj inteligentní energetické 
infrastruktury a energetických propojení. 
Plně podporuje výzvu Evropské rady ze 
dne 24. října 2014 k přijetí naléhavých 
opatření, aby bylo zajištěno dosažení 
minimálního cíle 10 % stávajících 
elektrických propojení, a to nejpozději 
v roce 2020 alespoň pro ty členské státy, 
které dosud nedosáhly minimální úrovně 
integrace na vnitřním trhu s energií; 
EFSI by měl pomoci dosáhnout tohoto 
cíle politiky Unie tím, že bude přispívat 
k rozvoji přeshraničních energetických 
propojení, aby bylo dosaženo dokončení 
transparentního, dobře fungujícího a plně 
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integrovaného trhu s plynem a elektřinou.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
malým a středním podnikům a inovativním 
začínajícím podnikům by měla probíhat 
prostřednictvím EIF, aby se využily jeho 
zkušenosti v této oblasti.

Or. it

Pozměňovací návrh 115
Christian Ehler

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.

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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. Poskytování 
finančních prostředků ze strany EFSI 
malým a středním podnikům a malým 
podnikům se střední tržní kapitalizací by
mělo probíhat prostřednictvím EIF a EIB, 
aby se využily jeho zkušenosti v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Csaba Molnár

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 

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

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 118
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velkou sociální, 
environmentální a hospodářskou
přidanou hodnotu. Především by to měly 
být projekty podporující plnění cílů EU 
v oblasti klimatu a energie, podporující
vytváření důstojných pracovních míst na 
místní úrovni a zvyšující environmentální 
udržitelnost, ekonomickou odolnost a
dlouhodobou 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 
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státní podporu. 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 119
Martina Werner, Bernd Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Text navržený 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 společenskou, 
udržitelnou a hospodářskou přidanou
hodnoty. Především by to měly být 
projekty podporující vytváření
udržitelných pracovních míst na místní 
úrovni, dlouhodobý udržitelný růst a 
konkurenceschopnost a přispívající 
k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a 
energetiky. Při výběru projektů mohou být 
brány v úvahu zkušenosti s prováděním 
osvědčených projektů a iniciativ, 
například zkušenosti s projekty 
zaměřenými na účinné využívání zdrojů 
ELENA (evropská energetická pomoc na 
místní úrovni) a EEIF (Evropský fond pro 
energetickou účinnost), nebo zkušenosti 
s partnerstvím soukromého a veřejného 
sektoru „Továrny budoucnosti“ v oblasti 
digitalizace zpracovatelského průmyslu.
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 
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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. de

Pozměňovací návrh 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

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 
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 i cílům souvisejícím s digitálním 
rozvojem v Evropě. 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 121
Gunnar Hökmark

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 s vysoce 
pravděpodobnou návratností investic, aby 
byla zajištěna udržitelnost a bylo 
zajištěno, že finanční prostředky EU 
budou použity na záruky, a nikoli ke krytí 
ztrát. 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. en

Pozměňovací návrh 122
Patrizia Toia

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 velkou společenskou a 
hospodářskou přidanou hodnotu. 
Především by to měly být projekty 
podporující vytváření pracovních míst, 
dlouhodobý růst, konkurenceschopnost a
inovace, zejména v oblasti jednotného 
digitálního trhu a digitální veřejné správy. 
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 123
Christian Ehler

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 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by se 
mělo jednat o projekty, které vytvářejí 
udržitelná pracovní místa a podporují 
krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý 
růst a konkurenceschopnost, mimo jiné 
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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.

prostřednictvím inovací a rozvoje a šíření 
technologií. EFSI by měl podporovat 
širokou škálu finančních produktů, včetně 
kapitálových nástrojů, kvazikapitálových 
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 nahradit ani 
vytlačit soukromé investice nebo produkty 
poskytované regionálními a vnitrostátními 
podpůrnými bankami; 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

Odůvodnění

Přidaná hodnota a adicionalita jsou klíčovými kritérii pro fungování EFSI – pokud nejsou 
zajištěny, fond nakonec vytlačí smysluplná opatření finanční podpory poskytovaná na 
regionální a vnitrostátní úrovni čistě za účelem politických her v Bruselu. Tomu je 
bezpodmínečně nutné zabránit.

Pozměňovací návrh 124
Edouard Martin

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 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Pokud jsou veřejné 
finance využívány jako katalyzátor pro 
EFSI, je logické a nezbytné, aby z takto 
podporovaných projektů těžili nejen ti, 
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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.

kteří financovali projekt přímo, ale i 
místní společenství (ať už z hlediska 
pracovních míst, životního prostředí či 
městského a územního plánování).
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 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské a 
hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující vytváření 
pracovních míst a konkurenceschopnost a 
přispívající ke zvýšení odolnosti Evropské 
unie, aby se zrychlil přechod na 
nízkouhlíkové a cyklické hospodářství 
založené na sdílení. EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
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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.

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 hlavních 
směrů EU pro státní podporu v oblasti 
energetiky a životního prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velkou společenskou, 
udržitelnou a hospodářskou přidanou 
hodnotu. Především by to měly být 
projekty podporující vytváření udržitelnou 
a vysoce kvalitní zaměstnanost, 
dlouhodobý udržitelný růst a 
konkurenceschopnost, které přispějí 
k naplnění cílů EU v oblasti klimatu, 
energetiky a digitální agendy. 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 
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využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

investice; namísto toho by měl fungovat 
jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 
selhání trhu a bude se zaměřovat na 
projekty s vyšším rizikovým koeficientem,
než jaké zpravidla financuje EIB, 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 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
pracovních míst, dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost. EFSI by neměl 
nahrazovat soukromé investice.
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Anne Sander

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, územní 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

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

(14a) Při volbě projektů, které jsou 
způsobilé pro podporu z EFSI, je třeba 
věnovat zvláštní pozornost energetické 
účinnosti; při rozhodování o projektech 
v oblasti výroby či přenosu energie je 
třeba posoudit, zda cílů souvisejících se 
zabezpečením dodávek nelze místo toho 
dosáhnout udržitelnějším a nákladově 
efektivnějším způsobem spočívajícím ve 
snížení poptávky po energii, zvýšení 
energetické účinnosti nebo reakci na 
změny poptávky; zajistilo by se tak, aby 
konkurenční postavení projektů v oblasti 
energetické účinnosti bylo rovnocenné, 
včetně rovnocenné analýzy přínosů a 
nákladů, s projekty, jejichž cílem je zvýšit 
dodávky energie nebo budovat nové 
infrastruktury.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení ze dne 25. února 2015 o energetické unii, COM(2015) 80 s názvem „Rámcová 
strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny 
klimatu“, zdůrazňuje, že „je třeba zásadně přehodnotit energetickou účinnost a přistupovat 
k ní jako k vlastnímu zdroji energie, jehož hodnota je rovna hodnotě ušetřené energie. V 
rámci přezkumu uspořádání trhu Komise zajistí, že energetická účinnost a reakce strany 
poptávky mohou rovnoměrně konkurovat výrobní kapacitě.“

Pozměňovací návrh 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při volbě projektů, které jsou 
způsobilé pro podporu z EFSI, je třeba 
věnovat zvláštní pozornost energetické 
účinnosti. Při rozhodování o projektech 
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v oblasti výroby či přepravy energie je 
třeba posoudit, zda cílů souvisejících se 
zabezpečením dodávek nelze dosáhnout 
udržitelnějším a nákladově efektivnějším 
způsobem spočívajícím ve snížení 
poptávky po energii nebo zvýšení 
energetické účinnosti. Zajistilo by se tak, 
aby projekty v oblasti energetické 
účinnosti soutěžily s projekty, jejichž 
cílem je zvýšit dodávky energie nebo 
budovat nové infrastruktury, na základě 
rovných podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sorin Moisă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) EFSI by měl podpořit vyvážené 
rozložení projektů v celé Unii, přičemž by 
se měl vyvarovat nadměrné koncentrace v 
jednom odvětví nebo zeměpisné oblasti.

Or. {RO}ro

Pozměňovací návrh 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při výběru projektů způsobilých 
k podpoře z EFSI se z hlediska analýzy 
přínosů a nákladů k projektům v oblasti 
energetické účinnosti a reakce na změny 
poptávky přistupuje na základě stejných 
podmínek jako k projektům v oblasti 



AM\1053517CS.doc 59/166 PE551.907v01-00

CS

dodávek energie.

Or. en

Odůvodnění

Sdělení Evropské komise „Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí 
progresivní politiky v oblasti změny klimatu“ zdůrazňuje, že k energetické účinnosti by se 
mělo přistupovat jako k vlastnímu zdroji energie. V rámci přezkumu uspořádání trhu Komise 
zajistí, že energetická účinnost a reakce strany poptávky mohou rovnoměrně konkurovat 
výrobní kapacitě.

Pozměňovací návrh 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Při volbě projektů, které jsou 
způsobilé pro podporu z EFSI, je třeba 
věnovat zvláštní pozornost energetické 
účinnosti a digitálním řešením; při 
rozhodování o projektech je třeba 
posoudit, zda cílů souvisejících se 
zabezpečením dodávek nelze dosáhnout 
udržitelnějším a nákladově efektivnějším 
způsobem využívajícím namísto toho nové 
digitální technologie a IKT; zajistilo by se 
tak, aby projekty soutěžily s projekty, 
jejichž cílem je zvýšit dodávky energie 
nebo budovat nové infrastruktury, na 
základě rovných podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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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) Aby byla zajištěna adicionalita ve 
srovnání se současnými operacemi, měl by 
EFSI 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. it

Pozměňovací návrh 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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. Pro projekty 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací by měl 
být přijat ještě vyšší rizikový profil. 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. en

Odůvodnění

Výzkum, technický vývoj a činnosti v oblasti inovací se na trhu s volnou hospodářskou soutěží 
financují obtížně, jelikož mají řadu charakteristik, které investice v těchto oblastech odlišují 
od běžných investic (míra nejistoty spojené s výsledkem, vysoký podíl výdajů na výzkum a 
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vývoj soustředěný v lidském kapitálu). Proto by v zájmu překonání investiční mezery, která 
ohrožuje cíl strategie Evropa 2020 v oblasti výzkumu a vývoje / inovací, měl být pro projekty 
v oblasti výzkumu, vývoje a inovací přijat vyšší rizikový profil.

Pozměňovací návrh 136
Béla Kovács

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. 
EFSI by měl být použit, pokud není 
dostupné financování z jiných zdrojů za 
přiměřených podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Patrizia Toia

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 a doplňkovost ve 
srovnání se současnými operacemi. EFSI 
by měl financovat projekty v celé Unii, se 
zvláštní pozorností věnovanou příslušným
zemím, které byly finanční krizí postiženy 
nejvíce. EFSI by měl být použit pouze 
v případě, kdy není dostupné financování 
z jiných zdrojů za přiměřených podmínek.
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Or. en

Pozměňovací návrh 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

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 byly 
zajištěny navíc ve srovnání se současnými 
operacemi. EFSI by měl financovat 
projekty v celé Unii, přičemž by se měl 
vyvarovat zeměpisné koncentrace a 
usnadňování investic v regionech, kde 
jsou kapitálové trhy méně rozvinuté, 
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. en

Pozměňovací návrh 139
Christian Ehler

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. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů, včetně soukromých či veřejných 
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bank, regionálních nebo vnitrostátních 
podpůrných bank nebo z EIB, za 
přiměřených podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Přidaná hodnota a adicionalita jsou klíčovými kritérii pro fungování EFSI – pokud nejsou 
zajištěny, fond nakonec vytlačí smysluplná opatření finanční podpory poskytovaná na 
regionální a vnitrostátní úrovni čistě za účelem politických her v Bruselu. Tomu je 
bezpodmínečně nutné zabránit.

Pozměňovací návrh 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů a lze prokázat, že investice 
pozitivně přispívají k sociální a regionální 
soudržnosti tím, že zlepšují veřejné 
investice a služby, vytvářejí kvalitní 
pracovní místa a zlepšují a rozšiřují 
výrobní základnu členských států, 
zejména těch, které byly krizí postiženy 
nejvíce.

Or. en



PE551.907v01-00 64/166 AM\1053517CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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, a 
financovat jejich rizikovější tranše, aby 
byla zajištěna adicionalita a doplňkovost
ve srovnání se současnými operacemi. 
EFSI by měl mít za cíl financovat projekty 
v celé Unii, především tam, kde investice 
v procentech HDP výrazně klesly, a 
přitom by měl ve svých investičních 
politikách zohledňovat kritéria 
adicionality a vysokého rizikového profilu. 
EFSI by měl být použit pouze v případě, 
kdy není dostupné financování z jiných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Tržní pobídky a adicionalita ze 
strany EFSI by měly zajistit, že se EFSI 
bude zaměřovat na společensky 
a ekonomicky životaschopné projekty, 
jako jsou obnovitelné zdroje energie a 
energetická účinnost, bez regionálního 
předběžného přidělování prostředků, 
zejména za účelem řešení velkých 
investičních potřeb. Pro členské státy, 
jejichž finanční trhy jsou méně rozvinuté, 
by měla být poskytována vhodná 
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technická pomoc k zajištění toho, aby 
mohlo být dosaženo obecných cílů tohoto 
nařízení. Zároveň by EFSI měl být 
schopen podporovat projekty šetrné 
k životnímu prostředí a být přínosem pro
odvětví a technologie s vysokým růstovým 
potenciálem.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Béla Kovács

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 a) EFSI by měl konkrétně definovat 
„přiměřené podmínky“ pro poskytování 
finanční pomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Tržní pobídky a adicionalita ze 
strany EFSI by měly zajistit, že se EFSI 
bude zaměřovat na společensky 
a ekonomicky životaschopné projekty bez 
odvětvového nebo regionálního 
předběžného přidělování prostředků, 
zejména za účelem řešení velkých 
investičních potřeb nebo selhání trhu. Pro 
členské státy, jejichž finanční trhy jsou 
méně rozvinuté, by měla být poskytována 
vhodná technická pomoc k zajištění toho, 
aby mohlo být dosaženo obecných cílů 
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tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli by neměla být stanovena žádná kritéria způsobilosti nebo politické cíle, aby bylo v celé 
Evropě dosaženo geografické rovnováhy projektů podporovaných ze strany EFSI, měla by být 
regionům a členským státům, kde je situace na finančním trhu nejnaléhavější, poskytována 
technická pomoc, aby bylo zajištěno, že způsobilé stávající návrhy projektů získají přístup 
k portfoliu EFSI.

Pozměňovací návrh 145
Claude Turmes
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 
ekonomicky a technicky životaschopné, 
které však čelí překážkám pro zavádění na 
trh. Kromě toho by se měl zaměřit na 
inovace blízké trhu, kde je zapotřebí další 
podpory k překlenutí „údolí smrti“, které 
mohou zahrnovat odpovídající míru rizika, 
avšak budou stále splňovat konkrétní 
požadavky na financování z EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) EFSI by se měl zaměřovat na (16) EFSI by se měl zaměřovat na 
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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.

investice, u nichž se očekává, že budou 
ekonomicky a technicky životaschopné a 
potenciálně výnosné za podmínek, které 
nabízí portfolio produktů EFSI. 
Průměrné riziko projektů v rámci EFSI 
by mělo být vyšší než v jakémkoli jiném 
dostupném investičním portfoliu v EU.

Or. en

Odůvodnění

Přidaná hodnota a adicionalita jsou klíčovými kritérii pro fungování EFSI – pokud nejsou 
zajištěny, fond nakonec vytlačí smysluplná opatření finanční podpory poskytovaná na 
regionální a vnitrostátní úrovni čistě za účelem politických her v Bruselu. Tomu je 
bezpodmínečně nutné zabránit. Přidaná hodnota EFSI spočívá především ve svém portfoliu 
s vyšším průměrným rizikem. 

Pozměňovací návrh 147
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) EFSI by měl mít vhodnou strukturu 
řízení, jejíž funkce by měla být úměrná 
jedinému účelu, jímž je zajištění 
odpovídajícího využití záruky EU. Tato 
řídící struktura by měla být složena 
z řídícího výboru, výkonného ředitele a 
investičního výboru. Neměla by zasahovat 
do přijímání rozhodnutí EIB nebo toto 
rozhodování narušovat, ani by neměla 
nahrazovat řídící orgány EIB. Výkonný 
ředitel by měl být odpovědný za 
každodenní řízení EFSI a zajišťovat 
přípravu zasedání investičního výboru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Béla Kovács

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) EFSI by měl konkrétně definovat, 
jaké jsou „přiměřené podmínky“ pro 
poskytování finanční pomoci a jaké 
faktory ovlivňují míru příslušného rizika 
pro zajištění spravedlivého přidělení jeho 
finančních zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) EFSI by měl mít vhodnou strukturu 
řízení, jejíž funkce by měla být úměrná 
jedinému účelu, jímž je zajištění 
odpovídajícího využití záruky EU. Tato 
řídící struktura by měla být složena 
z řídícího výboru, výkonného ředitele a 
investičního výboru. Neměla by zasahovat 
do přijímání rozhodnutí EIB nebo toto 
rozhodování narušovat, ani by neměla 
nahrazovat řídící orgány EIB. Řídící 
výbor by měl vydat investiční pokyny, 
podle nichž by pak investiční výbor měl 
rozhodnout o využití záruky EU, 
v souladu s cíli stanovenými v tomto 
nařízení. Výkonný ředitel by měl být 
odpovědný za každodenní řízení EFSI a 
zajišťovat přípravu zasedání investičního 
výboru.

Or. en
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Odůvodnění

Měl by být doplněn bod odůvodnění týkající se předpokládané struktury řízení.

Pozměňovací návrh 150
Edouard Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) S cílem vyhnout se nečekaným
problémům by měl být zaveden 
mechanismus varování od nejnižší 
úrovně, který by upozornil na jakékoli 
zneužití. Při získávání zpráv od 
zaměstnanců a místních orgánů by pak 
mohly být vynikajícími prostředníky 
Evropský hospodářský a sociální výbor a 
Výbor regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Claude Turmes
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 
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 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 a měl by být monitorován 
Platformou občanské společnosti pro lepší 
investice, přičemž oba subjekty by měly
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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.

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 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

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 v odvětvích 
uvedených v nařízení, jakož i na 
zeměpisných trzích v Unii. 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 153
Kaja Kallas
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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 struktury projektů a jejich 
financování, investičních projektů a 
v různých odvětvích, jako jsou výzkum a 
vývoj, energetika, doprava a IKT. 
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 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 

(17) O využití podpory EFSI pro 
infrastrukturní projekty a velké projekty 
pro podniky se střední tržní kapitalizací by 
měl rozhodovat investiční výbor 
s náležitým zapojením sociálních 
partnerů. Investiční výbor by měl být 
složen z odborníků se znalostmi 
a zkušenostmi v oblasti investičních 
projektů a v oblastech politiky 
zaměstnanosti, průmyslové politiky, 
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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.

energetiky a výzkumu a inovací. Investiční 
výbor by měl odpovídat řídícímu výboru 
EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 
plněním cílů EFSI s náležitým zapojením 
sociálních partnerů. 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 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
v odvětvích upřesněných v nařízení a tyto 
odborníky by měl schválit Evropský 
parlament v návaznosti na slyšení.
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 inovativních začínajících
podniků.

Or. it
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Pozměňovací návrh 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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. 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. Rozhodnutí investičního 
výboru by neměla být nepatřičně 
ovlivňována, aby byla zajištěna plná 
nezávislost, která je klíčem pro zachování 
důvěry investorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
João Ferreira

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 

(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 v
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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.

oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí 
a životního prostředí, včetně zástupců 
vědecké obce. 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. pt

Pozměňovací návrh 158
Sorin Moisă

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Řídící výbor by měl stanovit 
transparentní kritéria pro sestavení 
portfolia projektů a následný výběr 
projektů k financování s cílem zajistit 
vyvážené rozložení investic v celé Unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 159
Kaja Kallas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Pro účely transparentnosti, 
odpovědnosti a nezávislosti řídícího 
výboru a investičního výboru by měl být 
přijat a uplatňován systém předcházení 
střetům zájmů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby bylo zajištěno plnění cílů 
stanovených v tomto nařízení a dosaženo 
zeměpisného rozložení projektů v Unii, 
měla by být poskytována technická pomoc 
členským státům, kde jsou oproti jiným 
členským státům kapitálové trhy méně 
rozvinuté.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Christian Ehler

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. 

(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 s podporou EFSI 
v období tří let počínaje vstupem tohoto 
nařízení v platnost v Unii vygenerovat 
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Záruky spojené s projekty, které jsou 
dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 
jsou k dispozici na podporu nových 
operací.

investice alespoň v celkové výši nejméně 
315 000 000 000 EUR. Záruky spojené 
s projekty, které jsou dokončeny, aniž by 
záruka byla čerpána, jsou k dispozici na 
podporu nových operací v období 
dostupnosti záruky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí okamžitě povzbudit investiční prostředí v Evropě, by se 
podpis smluv v rámci EFSI neměl odkládat. Pro poskytnutí podpory by samozřejmě měly být 
vybírány pouze skutečně způsobilé projekty.

Pozměňovací návrh 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 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



AM\1053517CS.doc 77/166 PE551.907v01-00

CS

Pozměňovací návrh 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Uznává se, že investice do 
energetické účinnosti vytvoří do roku 
2020 až 2 miliony pracovních míst a do 
roku 2030 případně další 2 miliony míst. 
Účinnost představuje také jedno z mála 
hospodářských odvětví, kde bylo 
v minulosti dosaženo faktoru mobilizace 
vyššího než 15. Aby bylo zajištěno, že 
EFSI bude plnit svůj účel a mobilizovat 
soukromé investice, poskytovat pracovní 
místa, podporovat odolný hospodářský 
rozvoj a snižovat makroekonomickou 
nerovnováhu, je důležité, aby byla částka 
odpovídající 5 000 000 000 EUR z EFSI 
přidělena do vyhrazeného fondu pro 
energetickou účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Dne 13. ledna 2015 předložila 
Evropská komise sdělení o tom, jak bude 
uplatňovat stávající pravidla Paktu 
o stabilitě a růstu. Vnitrostátní 
spolufinancování operací podporované ze 
strany EFSI, včetně přechodného období, 
je způsobilé k flexibilitě v rámci 
stávajících pravidel Paktu o stabilitě a 
růstu, která byla stanovena ve sdělení 
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Komise ze dne 13. ledna 2015, v souladu 
s podmínkami a omezeními obsaženými v 
uvedeném sdělení.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Pro zajištění odpovědnosti vůči 
evropským občanům by Komise měla od 
vstupu tohoto nařízení v platnost předložit 
Evropskému parlamentu a Radě výroční 
zprávu obsahující nezávislé hodnocení 
využívání záruky EU a naplňování 
obecných cílů stanovených v tomto 
nařízení, včetně mobilizace soukromého 
kapitálu, jakož i posouzení adicionality ze 
strany EFSI, rizikového profilu operací 
podporovaných z EFSI, 
makroekonomického dopadu EFSI včetně 
jeho dopadu na růst a zaměstnanost, 
služeb, které poskytuje EIAH, a 
naplňování cílů EFSI a EIAH. Ke zprávě 
by případně měl být přiložen návrh pro 
Evropský parlament a Radu na změnu 
tohoto nařízení. EIB ve spolupráci s EIF 
by měla Evropské komisi, Evropskému 
parlamentu a Radě jednou za půl roku 
podávat zprávu o finančních a 
investičních operacích a ztrátách EIB a 
EIF vzniklých v rámci operací EFSI.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí zajistit transparentnost a vhodnou úroveň kontroly ze strany 
tvůrce právních předpisů, je podávání zpráv klíčem pro zajištění hladkého provádění EFSI.
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Pozměňovací návrh 166
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Aby bylo zajištěno, že EFSI splňuje 
svůj cíl, je naprosto nezbytné, aby byla 
z EFSI na financování EIF pro EIB 
vyčleněna částka ve výši 
5 000 000 000 EUR, přičemž tyto 
prostředky jsou určeny konkrétně pro 
malé a střední podniky a malé podniky se 
střední tržní kapitalizací, jakož i 
inovativní malé a střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Investice by měly být zaměřeny na 
zachování a další rozvoj vedoucího 
postavení EU v průmyslu v inovativních 
technologických hospodářských 
odvětvích, která umožňují vytváření 
pracovních míst na místní úrovni,
zachovávají výrobní kapacitu EU a 
pomáhají plnit cíle EU v oblasti klimatu a 
energie, mezi něž patří vedoucí postavení 
v technologiích pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů energie, jako je vítr 
na moři. Evropa si udržuje vedoucí 
postavení v odvětvích větrných a 
fotovoltaických elektráren a inteligentních 
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sítí. EFSI by měl přispívat ke snaze udržet 
toto vedoucí postavení v další fázi 
technologického rozvoje odvětví 
obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Aldo Patriciello

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, 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. it

Pozměňovací návrh 169
Claude Turmes, Claude Turmes
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 

(19) Aby bylo cílové částky 315 miliard 
EUR dosaženo v co nejkratším termínu, 
měly by vnitrostátní podpůrné banky nebo
instituce a investiční platformy a fondy 
s podporou záruky ze strany EFSI hrát 
významnou úlohu při identifikaci 
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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.

životaschopných projektů, vypracovávání 
a případně i slučování projektů a lákání 
potenciálních investorů. V této souvislosti 
by mělo být možné zřídit makroregionální 
platformy na podporu přeshraničních 
projektů nebo skupin projektů 
z regionálního pohledu napříč členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Nadine Morano

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, jejich 
místních orgánů, 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 171
Gunnar Hökmark

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, 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho zdrojů 
by měla být účast v EFSI otevřená třetím 
stranám, včetně členských států, 



PE551.907v01-00 82/166 AM\1053517CS.doc

CS

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.

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. Vnitrostátní příspěvky do EFSI 
by se měly řídit týmiž pravidly jako jiné 
veřejné výdaje a investice, musí být 
prioritou rozpočtové politiky a nesmí 
oslabovat pravidla Paktu o stabilitě a 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 by měly přímo přispívat do EFSI a 
mohou být součástí jeho řídící struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory.

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory. 
Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
investičním platformám, které jsou 
zaměřeny na transformační odvětví 
s vysokou přidanou ekonomickou a 
sociální hodnotou, a rovněž investiční 
platformy, které slučují malé udržitelné a 
inovativní projekty realizované především 
regiony, městy a malými a středními 
podniky, například projekty v oblasti 
energetické účinnosti, jako jsou 
rekonstrukce fondu budov, a projekty 
inteligentních sítí, například modernizace 
digitální infrastruktury a nové služby 
občanům na základě inovativních 
digitálních nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory.

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory. 
Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
investičním platformám, které jsou 
zaměřeny na transformační odvětví 
s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou a přidanou hodnotou pro 
společnost, a rovněž investiční platformy, 
které slučují malé udržitelné a inovativní 
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projekty realizované především regiony, 
městy a malými a středními podniky; 
jedná se například o projekty v oblasti 
energetické účinnosti, jako je obnova 
fondu budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory.

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
investiční platformě, která zdůrazňuje 
přidanou hodnotu související s možností 
digitálních hnacích sil přítomných ve 
všech odvětvích hospodářství, které 
přispívají k cílům při provádění 
jednotného digitálního trhu a při rozvoji 
digitální infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo 
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investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické 
sektory.

prostřednictvím investičních platforem.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí dále vyjasnit, co se podle očekávání stane na úrovni platformy a za jakým 
účelem.

Pozměňovací návrh 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory.

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory. 
Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
investičním platformám, které jsou 
zaměřeny na transformační odvětví 
s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou a přidanou hodnotou pro 
společnost, a rovněž investiční platformy, 
které slučují malé udržitelné a inovativní 
projekty, především projekty realizované 
malými a středními podniky; jedná se 
například o projekty v oblasti energetické 
účinnosti, jako je obnova fondu budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory.

(20) Na úrovni projektů mohou třetí strany 
poskytovat spolufinancování společně 
s EFSI u jednotlivých projektů nebo u 
investičních platforem pro konkrétní 
geografické oblasti nebo tematické sektory. 
Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
účelovým investičním platformám, které 
jsou zaměřeny na transformační odvětví 
s vysokou přidanou ekonomickou a 
sociální hodnotou, a rovněž investiční 
platformy, které slučují malé udržitelné a 
inovativní projekty realizované především 
regiony, městy a malými a středními 
podniky, a to i v digitálním odvětví; jedná 
se například o projekty v oblasti 
vysokorychlostního internetového 
připojení zaměřené na zmenšení digitální 
propasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Christian Ehler

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) EFSI by měl doplňovat probíhající 
programy na regionální, vnitrostátní a 
unijní úrovni, jakož i tradiční činnosti 
EIB. 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.
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Or. en

Odůvodnění

Přidaná hodnota a adicionalita jsou klíčovými kritérii pro fungování EFSI – pokud nejsou 
zajištěny, fond nakonec vytlačí smysluplná opatření finanční podpory poskytovaná na 
regionální a vnitrostátní úrovni čistě za účelem politických her v Bruselu. Tomu je 
bezpodmínečně nutné zabránit.

Pozměňovací návrh 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 třetí strany na 
úrovni projektů poskytovat 
spolufinancování společně s EFSI u 
jednotlivých projektů nebo u investičních 
platforem pro konkrétní geografické 
oblasti nebo tematické sektory. Členské 
státy mohou 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 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
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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. Tyto projekty by 
měly být posuzovány jednotlivě a měli by 
být patřičně zapojeni i sociální partneři a 
veřejné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Aldo Patriciello

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.

(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). S cílem zajistit účinné 
využívání veřejných prostředků vydá 
Komise další pokyny, aby zaručila plný 
soulad s pravidly státní podpory pro dané 
odvětví, pokud mají být projekty zčásti 
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financovány z veřejných grantů.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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.

(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.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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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.

(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. K tomuto 
efektivnímu využití zdrojů EFSI by měl 
přispět požadavek na soulad se zásadami 
státní podpory. 

Or. en

Odůvodnění

Použitelnost zásad státní podpory je klíčem k zajištění náležitého využívání podpory 
poskytované prostřednictvím EFSI.

Pozměňovací návrh 185
Kaja Kallas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí být investice do 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 
Evropské unie musí investice do 



AM\1053517CS.doc 91/166 PE551.907v01-00

CS

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.

infrastruktury a projektů podporované ze 
strany EFSI dodržovat pravidla 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(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 
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veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 
vydá k souboru hlavních zásad další 
pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
využití veřejných prostředků.

veřejné podpory (neexistence nadměrné 
kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 
vydá k souboru hlavních zásad další 
pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 
využití veřejných prostředků, přičemž tyto 
pokyny budou muset zahrnovat i pokyny 
již schválené Komisí v oblasti energetiky a 
životního prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

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.

(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, přičemž tyto 
pokyny budou muset zajistit plnění 
stávajících odvětvových právních předpisů 
v oblasti státní podpory u projektů, které 
zajišťují částečné použití nevratných 
veřejných financí.
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Or. it

Pozměňovací návrh 188
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Renato Soru

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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Christian Ehler

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 a Komise by měly činnosti 
podporované ze strany EFSI pravidelně 
hodnotit s cílem posoudit jejich relevanci, 
výsledky, dopad a rovněž jejich koordinaci 
a soudržnost s dalšími politikami a 
nástroji Unie, a určit aspekty, které by 
mohly vést ke zlepšení budoucích činností. 
Taková hodnocení by měla přispívat 
k odpovědnosti a provedení analýzy 
udržitelnosti.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí zajistit transparentnost a vhodnou úroveň kontroly ze strany 
tvůrce právních předpisů, je hodnocení a následné podávání zpráv klíčem pro zajištění 
hladkého provádění EFSI.

Pozměňovací návrh 191
Claude Turmes
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 
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 a 
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. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se odborné pomoci pro investice 
v Unii a mělo by je podle potřeby 
přesměrovávat na decentralizované 
subjekty poskytující technickou pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
András Gyürk

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, kde by byla decentralizovaně 
poskytována technická pomoc.

Zřízení EIAH jakožto jednotného 
kontaktního místa a zavedení nových 
služeb, které bude poskytovat, nesmí 
v žádném případě měnit cíl stávajících 
programů technické pomoci ani ovlivnit 
kvalitu či schopnosti těch, kteří plní své 
specializované úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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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, 
přípravě a sdružování projektů v celé Unii, 
přičemž bude stavět na odborných 
zkušenostech Komise, EIB, vnitrostátních 
podpůrných bank, řídících orgánů 
evropských strukturálních a investičních 
fondů a osvědčených postupech 
vyvozených na základě takových projektů, 
jako je ELENA (Evropská energetická 
pomoc na místní úrovni), InnovFin 
(finanční prostředky EU pro inovátory) a 
EEIF (Evropský fond energetické 
účinnosti). Mělo by tak vzniknout jednotné 
kontaktní místo pro dotazy týkající se 
technické pomoci pro investice v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, 
sociálních partnerů a institucí a řídících 
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investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 
jednotné kontaktní místo pro dotazy 
týkající se technické pomoci pro investice 
v Unii.

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 195
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem krytí rizik spojených se 
zárukou EU pro EIB by měl být zřízen 
záruční fond. Tento záruční fond by měl 
být vytvořen postupnými platbami 
z rozpočtu Unie. Záruční fond by měl 
následně také získávat příjmy a platby 
z projektů využívajících podpory EFSI a 
částky zpětně získané od dlužníků 
v selhání, když záruční fond již aktivoval 
záruku pro EIB.

(27) Za účelem krytí rizik spojených se 
zárukou EU pro EIB by měl být zřízen 
záruční fond. Tento záruční fond by měl 
být vytvořen postupnými platbami 
z rozpočtu Unie. Záruční fond by měl 
následně také získávat příjmy a platby 
z projektů využívajících podpory EFSI a 
částky zpětně získané od dlužníků 
v selhání, když záruční fond již aktivoval 
záruku pro EIB. Jakákoli odměna, která 
vyplyne z operací EFSI a překročí cílovou 
částku / potřeby záručního fondu, se 
převede do příslušných rozpočtových 
položek EU, které byly sníženy s cílem 
vytvořit záruční fond EFSI.

Or. en

Odůvodnění

Přebytečné zpětné toky a výnosy, které převyšují cílovou částku záruky EU, by měly být 
opětovně zahrnuty do souhrnného rozpočtu Unie a znovu přiděleny do rozpočtových položek, 
které původně přispěly do záručního fondu.

Pozměňovací návrh 196
Christian Ehler
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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 %.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vypuštěno v souladu s pozměňovacími návrhy k článku 8.

Pozměňovací návrh 197
Edouard Martin

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. 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 30%.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Christian Ehler



AM\1053517CS.doc 99/166 PE551.907v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Příspěvek z rozpočtu Unie do 
rozpočtu záručního fondu EU budou 
Evropský parlament a Rada postupně 
schvalovat v rámci ročních rozpočtových 
procesů. Rozpočtový orgán by za tímto 
účelem měl v případě potřeby využívat 
jakéhokoli dostupného přebytku nebo
mechanismů flexibility a uplatňovat 
příslušná ustanovení podle nařízení o 
víceletém finančním rámci na období 
2014–2020.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely financování záručního fondu by neměly být sníženy prostředky na Horizont 2020 a 
Nástroj pro propojení Evropy. Místo toho by záruční fond měl být financován postupně 
pomocí ročního rozpočtového procesu.

Pozměňovací návrh 199
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Vzhledem k naléhavé potřebě 
opatření politiky a výdajových programů 
na úrovni Unie za účelem povzbuzení 
hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst v Evropě by měl být při 
přezkumu v polovině období revidován 
víceletý finanční rámec, přičemž by došlo 
ke zvýšení dostupných rozpětí a 
prostředků na závazky v okruhu 1a 
víceletého finančního rámce s cílem lépe 
vyjádřit přesun potřeb politiky a splnit 
očekávání evropských občanů.
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Or. en

Odůvodnění

Parlament a členské státy velmi vítají iniciativu pana Junckera – naléhavá potřeba politik na 
úrovni Unie orientovaných na růst je všeobecně uznávána. Současně však zcela nemístné 
návrhy Komise ohledně financování nové iniciativy odhalují naprostou nevhodnost 
současného víceletého finančního rámce. Pokud politika potřebuje přesun směrem k vytváření 
pracovních míst a růstu, musí to víceletý finanční rámec odrážet. Je tedy nutná revize.

Pozměňovací návrh 200
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28b) Aby bylo možné využívat dostupná 
rozpětí, přebytky a další zdroje 
financování ve smyslu článku 8 tohoto 
nařízení v rámci okruhů víceletého 
finančního rámce odlišných od okruhu 
1a, měly by být rozpočtové položky 
zakládající záruční fond rozděleny, 
přičemž 3 miliardy EUR ze záručního 
fondu by měly být přiděleny do okruhu 1a, 
5 miliard EUR do okruhu 1b a 0,11 
miliardy EUR do okruhu 2, aby byla 
umožněna flexibilita nezbytná pro náležité 
financování fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28c) Přezkum financování záručního 
fondu jak v otázce závazků, tak prostředků 
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na platby se provede v rámci přezkumu 
víceletého finančního rámce v polovině 
období, jenž má být zahájen nejpozději na 
konci roku 2016, jak je stanoveno 
v článku 2 nařízení Rady (EU) č. 
1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020.

Or. en

Odůvodnění

Záruka je neodvolatelná. Návrhy Komise na financování EFSI jsou však nevhodné. Při 
příležitosti přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období by mělo být pomocí 
rozpočtově neutrální revize nalezeno lepší a dlouhodobé řešení financování fondu.

Pozměňovací návrh 202
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28d) Komise by měla v souvislosti 
s přezkumem víceletého finančního rámce 
v polovině období prozkoumat možnosti 
v rozpočtu Unie, aby bylo zajištěno stálé 
financování záruky EU, včetně možnosti 
upravit výkonnostní rezervu, stanovenou a 
vypočítanou v souladu s články 20 a 22 
nařízení o společných ustanoveních (EU) 
č. 1303/2013, s cílem uvolnit nevyužívané 
finanční prostředky; mírné snížení této 
rezervy by mohlo zajistit stabilní 
financování záruky EU, které přiláká 
investory a vytvoří přidanou hodnotu pro 
evropský průmysl (hospodářství).

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Christian Ehler

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 
Rady2 (EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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. 
Fond EFSI by měl být schopen zvýšit 
záruku EU týkající se multiplikace 
finančního účinku 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 Nástroje 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).



AM\1053517CS.doc 103/166 PE551.907v01-00

CS

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

Odůvodnění

Pro účely financování záručního fondu by neměly být sníženy prostředky na Horizont 2020 a 
Nástroj pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 2020 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a 
Rady2 (EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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 

vypouští se
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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. it

Pozměňovací návrh 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 
Rady2 (EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. Uvedené programy slouží 

vypouští se
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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. 
Fond EFSI by měl být schopen zvýšit 
záruku EU týkající se multiplikace 
finančního účinku 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 Nástroje 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

Pozměňovací návrh 206
Edouard Martin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a 
Rady2 (EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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).
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 
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348, 20.12.2013, s. 129).

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Claude Turmes
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 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/2013. 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. 
Fond EFSI by měl být schopen zvýšit 
záruku EU týkající se multiplikace 
finančního účinku 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 Nástroje pro propojení Evropy. Je 
proto vhodné část financování, jež je 
aktuálně určeno pro uvedené programy, 
přesměrovat ve prospěch EFSI.

(29) Příspěvek z rozpočtu Unie do 
rozpočtu záručního fondu EU budou 
Evropský parlament a Rada postupně 
schvalovat v rámci ročních rozpočtových 
procesů do roku 2020. Rozpočtový orgán
by za tímto účelem měl v případě potřeby 
využívat všech dostupných mechanismů 
flexibility a uplatňovat příslušná 
ustanovení podle nařízení o víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020 
pro využití rezerv, rozpětí a uvolněných 
finančních prostředků.

__________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(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

Pozměňovací návrh 208
Martina Werner

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. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/2013. 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 

(29) Příspěvek z rozpočtu Unie do 
rozpočtu záručního fondu EU budou 
Evropský parlament a Rada postupně 
schvalovat v rámci ročních rozpočtových 
procesů do roku 2020. Rozpočtový orgán
by za tímto účelem měl v případě potřeby 
využívat všech dostupných mechanismů 
flexibility a uplatňovat příslušná 
ustanovení podle nařízení o víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020.



AM\1053517CS.doc 109/166 PE551.907v01-00

CS

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

Pozměňovací návrh 209
Jerzy Buzek

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 Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. Uvedené programy slouží 

(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 Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. Uvedené programy slouží 
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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.

cílům, jež nejsou fondem EFSI 
duplikovány. V případě Horizontu 2020 to 
zahrnuje šíření excelence ve vědě a 
současně rozvoj homogenního 
Evropského výzkumného prostoru, 
optimalizaci silných stránek každého 
členského státu v oblasti výzkumu a 
inovací a snižování rozdílů mezi 
členskými státy. 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, aniž by to bylo na úkor 
účelu těch programů, které nejsou 
fondem EFSI duplikovány.

__________________ __________________
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. en
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Pozměňovací návrh 210
Philippe De Backer

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. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1316/2013. 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.

(29) Příspěvek rozpočtu Unie do rozpočtu 
záručního fondu EU bude prováděn
postupně pomocí různých možností 
v rámci rozpočtu EU. Podle pořadí
priority bude příspěvek financován 
z ročního přebytku, z nevyužitých 
finančních prostředků, z nástroje
pružnosti a z rozpětí rozpočtu EU.

__________________
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, 
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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

Odůvodnění

Vypuštění odkazu na využití Horizontu 2020 a rozpočtu Nástroje pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh 211
Francesc Gambús

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 Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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 

(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 Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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 
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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.

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 a při tom upravit část 
odpovídající EFSI pro projekty na
podporu začínajících podniků, jakož i 
další projekty v souvislosti s výzkumem, 
vývojem a inovacemi, tak, aby ve všech 
případech přenosu znalostí do reálné 
ekonomiky vznikala přidaná hodnota, 
zejména v odvětvích s technologickou a 
průmyslovou základnou.

__________________ __________________
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. en

Pozměňovací návrh 212
Hans-Olaf Henkel

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 –

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu –
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rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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.

rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) 
č. 1316/2013. Toto snížení by se nemělo 
vztahovat na žádné finanční prostředky 
týkající se základních výzkumných 
projektů, státem financovaných 
výzkumných organizací a univerzit.
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).

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).
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Or. en

Pozměňovací návrh 213
Milan Zver

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 Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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.

(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 Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) 
č. 1316/2013. 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, pokud by výsledky
EFSI sloužily v dlouhodobém výhledu i 
původnímu účelu Horizontu 2020 a 
Nástroje pro propojení Evropy.

__________________ __________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 



PE551.907v01-00 116/166 AM\1053517CS.doc

CS

(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).

(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. en

Pozměňovací návrh 214
Anne Sander

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 2020 –
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 Rady3 (EU) č. 
1316/2013. 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 

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí Horizontu 2020 –
rámcového programu pro výzkum a 
inovace 2014–2020, stanoveného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady2

(EU) č. 1291/2013, a Nástroje pro 
propojení Evropy, stanoveného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady3 (EU) 
č. 1316/2013. 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 
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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.

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. Přebytky nad 
příslušnou výši zdrojů v záručním fondu 
musí být vráceny zpět do rozpočtových 
okruhů programů EU, které financovaly 
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).

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).

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 215
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) V zájmu podpory investiční politiky 
EU a operací EFSI je zásadní, aby byly 
další programy motivované investicemi, 
jako je Horizont 2020 a Nástroj pro 
propojení Evropy, plně provedeny 
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v souladu s rozpočtem stanoveným 
v nařízení o víceletém finančním rámci a 
nařízeních (EU) č. 1291/2013 a 
č. 1316/2013. Je zejména důležité 
pokračovat v budování vědecké, výzkumné 
a technologické základny, z níž mohou 
v budoucnosti těžit inovace. To znamená, 
že předpokládané programy financování 
základního a aplikovaného výzkumu, jako 
jsou program Marie Curie, Evropská rada 
pro výzkum, program budoucích a 
vznikajících technologií, program 
výzkumné infrastruktury a společný 
výzkum EU, ze kterého mají prospěch 
univerzity a výzkumné organizace v rámci 
cíle vedoucího postavení v průmyslu a 
společenských výzev v programu Horizont 
2020, by měly být plně provedeny do roku 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k tomu, že EFSI by měl 
podnikům pomáhat překonat nedostatek 
kapitálu, je nepravděpodobné, že by z 
tohoto nařízení měl prospěch základní 
vědecký výzkum nebo vědecký výzkum, 
který je teprve v rané fázi. Komise by tudíž 
měla zajistit, aby jakékoli prostředky 
opětovně využité z rozpočtu EU nebyly 
čerpány z programů, které takové činnosti 
financují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) EFSI by měl pomoci překonat 
současné obtíže v oblasti investic 
v Evropě, a přispět tak k posílení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie. Příspěvek z rozpočtu 
Unie do záručního fondu EU by tudíž měl 
být opětovně použit z jiných finančních 
prostředků, než jsou ty, které již byly 
přiděleny na politiku soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k víceletým závazkům 
charakterizujícím některé současné 
programy EU musí případné využití všech 
dostupných mechanismů pružnosti a 
příslušných ustanovení podle nařízení o 
víceletém finančním rámci pro období 
2014–2020 na financování příspěvku 
z unijního rozpočtu do rozpočtu EU 
záručního fondu zajistit maximální 
lineárnost finančních prostředků těchto 
programů EU, aby bylo zajištěno jejich 
fungování a životaschopnost.

Or. en

</>
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Pozměňovací návrh 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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) Komise a EIB by měly za podpory 
členských států a Evropského parlamentu 
podněcovat vytvoření transparentního 
seznamu současných i budoucích 
investičních projektů v Unii vhodných pro 
investice.

Or. en

</>

Pozměňovací návrh 220
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Členské státy by měly mít možnost 
podílet se na vytváření evropského 
registru investičních projektů, mimo jiné 
tím, že budou Komisi a EIB poskytovat 
informace o investičních projektech na 
svém území. Před spuštěním registru by 
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měly Komise a EIB vést náležité 
konzultace s členskými státy, odborníky a 
zúčastněnými subjekty ohledně zásad a 
obecných pokynů pro projekty, které mají 
být registru uvedeny, a ohledně šablony 
pro zveřejňování informací o jednotlivých 
projektech.

Or. en

</>

Pozměňovací návrh 221
Christian Ehler

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Rozšířený bod odůvodnění týkající se povinnosti podávat zprávy byl přidán výše.

Pozměňovací návrh 222
Kaja Kallas

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 a jeho doplňkovosti 
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s jinými nástroji a programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 zajistit 
vedení veřejných konzultací a účast
veřejnosti, jako je tomu v souvislosti 
s úhradami strukturálních a investičních 
fondů, a měla by Evropskému parlamentu 
a Radě pravidelně podávat zprávy 
o dosaženém pokroku a o výsledcích EFSI.

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 
měla být vypracována pololetní zpráva, 
uvádějící alespoň

jaké projekty byly financovány, jaké 
finanční nástroje byly použity a jaký je 
stav provádění financovaných projektů. 
V případě neúspěšných projektů musí 
zpráva obsahovat důkladnou analýzu 
situace a musí zdůraznit možný dopad na 
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záruční fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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, 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,

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Christian Ehler

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 

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy 
podporovat investice v Unii a zajistit 
podnikům s nejvýše 3000 zaměstnanci 
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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,

lepší přístup k financování, nemohou –
v omezeném počtu případů selhání trhu –
dostatečně dosáhnout členské státy samy, 
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,

Or. en

Odůvodnění

Ve skutečnosti lze na úrovni členských států a na regionální úrovni dosáhnout mnohého –
EFSI by tedy neměl vytlačovat žádné fungující mechanismy podpory na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení 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,
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článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

Or. it

Pozměňovací návrh 228
Christian Ehler

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Komise a EIB by měly uzavřít 
dohodu, která upřesní podmínky 
stanovené v tomto nařízení, pokud jde 
o správu EFSI. Uvedená dohoda by 
neměla zasahovat do pravomocí tvůrců 
právních předpisů Unie, rozpočtového 
orgánu a EIB, jak jsou stanoveny ve 
Smlouvách, a měla by tak být omezena na 
prvky především odborné a 
administrativní povahy, které sice nejsou 
zásadní, ale jsou nezbytné pro účinné 
provádění EFSI. Komise by tuto dohodu 
společně s investičními pokyny měla 
přijmout jako akt v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Dohody by měly tato rozhodnutí provádět. 
Dohody o EFSI by měly být přijímány formou aktu v přenesené pravomoci, aby byla možná 
vhodná kontrola ze strany tvůrců právních předpisů.

Pozměňovací návrh 229
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise uzavře s Evropskou investiční 
bankou (EIB) dohodu o zřízení 
Evropského fondu pro strategické 
investice (dále jen „EFSI“).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto níže.

Pozměňovací návrh 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise uzavře s Evropskou investiční 
bankou (EIB) dohodu o zřízení Evropského 
fondu pro strategické investice (dále jen 
„EFSI“).

Komise uzavře s Evropskou investiční 
bankou (EIB) dohodu o zřízení Evropského 
fondu pro strategické investice (dále jen 
„EFSI“) na období 2015–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise uzavře s Evropskou investiční 
bankou (EIB) dohodu o zřízení 
Evropského fondu pro strategické investice 
(dále jen „EFSI“).

Komise sjedná s Evropskou investiční 
bankou (EIB) návrh dohody o zřízení 
Evropského fondu pro strategické investice 
(dále jen „EFSI“) v souladu s požadavky 



AM\1053517CS.doc 127/166 PE551.907v01-00

CS

tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje Evropský fond 
pro strategické investice (EFSI), záruka 
EU a záruční fond EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanovuje toto nařízení 
pravidla, jimiž se má Komise řídit při 
uzavírání dohody s EIB o řízení EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Ivan Jakovčić

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 

Cílem EFSI je podpořit investice v Unii a 
zajistit lepší a snadněji dostupné
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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“).

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“).

Or. {HR}hr

Pozměňovací návrh 235
Carlos Zorrinho

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 
tím, že se EIB poskytne schopnost nést 
riziko skrze:

– poskytování dlouhodobých, 
produktivních a strategických investic 
v Unii,

– zajištění lepšího přístupu k financování 
pro malé a střední podniky a malé 
podniky se střední tržní kapitalizací, 
především pak pro inovativní malé a 
střední podniky a inovativní podniky se 
střední tržní kapitalizací a

– zajištění lepšího přístupu k financování 
pro sítě podniků, konsorcia a partnerství a 
při tom podporovat kolektivní efektivnost 
na regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Aldo Patriciello
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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, 
včetně projektů mezi členskými státy a 
třetími zeměmi, a zajistit lepší přístup 
k financování pro podniky s nejvýše 000 
zaměstnanci, s obzvláštním důrazem 
na malé a střední podniky, tím, že se EIB 
poskytne schopnost nést riziko (dále jen 
„dohoda o EFSI“).

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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“).

Účelem EFSI by měla být:

– podpora strategických transformačních
investic v Unii, které podporují udržitelné
hospodářské činnosti s vysokou sociální a 
environmentální návratností a plní cíle 
EU 2020 a úkoly podle čl. 194 odst. 1 
Smlouvy o fungování EU,

– zajištění lepšího přístupu k financování 
pro malé a střední podniky a malé podniky 
se střední tržní kapitalizací, včetně 
inovativních podniků,

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Sorin Moisă

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 celé 
Unií tím, že se EIB poskytne schopnost 
nést riziko skrze:

– poskytování dlouhodobých, 
produktivních a strategických investic v 
Unii a

– zajištění lepšího přístupu k financování 
pro malé a střední podniky a malé 
podniky se střední tržní kapitalizací, 
především pak pro inovativní malé a 
střední podniky a inovativní podniky se 
střední tržní kapitalizací.

Or. {RO}ro

Pozměňovací návrh 239
Kaja Kallas

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 s nejvýše 3000 zaměstnanci, 
s obzvláštním důrazem na malé a střední 
podniky a inovativní podniky, tím, že se 
EIB poskytne schopnost nést riziko (dále 
jen „dohoda o EFSI“).
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Or. en

Pozměňovací návrh 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 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“), s přihlédnutím ke značným 
finančním potřebám začínajících 
podniků, inovativních technologicky 
zaměřených podniků a tvůrčích podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 s nejvýše 000 zaměstnanci, 
s obzvláštním důrazem na inovativní 
mikropodniky a malé a střední podniky, 
tím, že se EIB poskytne schopnost nést 
riziko (dále jen „dohoda o EFSI“).

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 veřejné a 
strategické investice v Unii a zajistit lepší 
přístup k financování pro mikropodniky,
malé a střední podniky a družstva, tím, že 
se EIB poskytne schopnost nést riziko
(dále jen „dohoda o EFSI“).

Or. en

Pozměňovací návrh 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 malé 
a střední podniky, s obzvláštním důrazem
na inovativní začínající podniky, tím, že se 
EIB poskytne schopnost nést riziko (dále 
jen „dohoda o EFSI“).

Or. it

Pozměňovací návrh 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2
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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
vedoucí ke konkurenceschopnému a
udržitelnému růstu s cílem překonat 
investiční mezeru mezi členskými státy 
Unie a zajistit lepší přístup k financování 
pro podniky s nejvýše 3 000 zaměstnanci, 
s obzvláštním důrazem na malé a střední 
podniky, jakož i inovativní podniky, 
začínající podniky a klastry podniků, tím, 
že se EIB poskytne schopnost nést riziko
(dále jen „dohoda o EFSI“).

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Francesc Gambús

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z tohoto důvodu EFSI usnadní přístup 
k financím podnikatelům, zejména 
mladým lidem a prvním podnikům, které 
zahájí svou činnost v zemích více 
zasažených vysokou mírou 
nezaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Ivan Jakovčić

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
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přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy nebo 
regionálními či místními orgány, a 
subjekty soukromého sektoru.

Or. {HR}hr

Pozměňovací návrh 247
Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
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ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

ovládaných členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Nadine Morano

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, jejich místní 
orgány a subjekty soukromého sektoru.

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. Dohodu o EFSI před vstupem tohoto 
nařízení schválí Evropský parlament a 
mohou k ní přistoupit členské státy. Se 
souhlasem stávajících přispěvatelů mohou 
k dohodě o EFSI rovněž přistoupit jiné třetí 
strany, včetně vnitrostátních podpůrných 
bank nebo veřejných subjektů vlastněných 
nebo ovládaných členskými státy, a 
subjekty soukromého sektoru.

Or. it
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Pozměňovací návrh 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo
veřejných subjektů vlastněných nebo
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, zejména
vnitrostátní podpůrné banky nebo veřejné 
subjekty vlastněné nebo ovládané
členskými státy, účelové investiční 
platformy a subjekty soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. K dohodě o EFSI mohou za podmínek 
stanovených v dohodě o EFSI přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru.

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 
členské státy. Se souhlasem stávajících 
přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 
rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
veřejných subjektů vlastněných nebo 
ovládaných členskými státy, a subjekty 
soukromého sektoru. Vnitrostátní 
příspěvky k EFSI se řídí týmiž pravidly 
jako jiné veřejné výdaje a investice, musí 
být prioritou rozpočtové politiky a nesmí 
oslabovat pravidla Paktu o stabilitě a 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Operace v rámci EFSI jsou smluvně 
schváleny a podepsány do tří let po vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Úhrady a 
záruční závazky mohou být uskutečněny 
po tomto období.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je naléhavě zapotřebí povzbudit investiční prostředí v Evropě, by se 
podpis smluv v rámci EFSI neměl odkládat. Pro poskytnutí podpory by samozřejmě měly být 
vybírány pouze skutečně způsobilé projekty.

Pozměňovací návrh 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud si členský stát přeje přispět do 
rozpočtu EFSI, musí dostat záruku, že 
tyto finanční prostředky budou využívány 
na projekty týkající se vnitrostátního 
území dotčeného členského státu.

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)



AM\1053517CS.doc 139/166 PE551.907v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise je zmocněna jménem Unie 
uzavřít dohodu o EFSI prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 za předpokladu, že dohoda o 
EFSI bude splňovat požadavky tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a

Definice

Výhradně pro účely tohoto nařízení se 
rozumí:

a) „vnitrostátními podpůrnými bankami 
nebo institucemi“ právnické osoby, které 
se zabývají finančními činnostmi 
na profesionálním základě a kterým 
členský stát, bez ohledu na to, zda 
na ústřední, regionální či místní úrovni, 
svěřil mandát k provádění veřejných 
rozvojových nebo podpůrných činností 
zejména s cílem řešit selhání trhu nebo 
nepříznivé investiční situace;

b) „investičními platformami“ zvláštní 
účelové jednotky, spravované účty, 
smluvní režimy spolufinancování nebo 
sdílení rizik nebo režimy zavedené 
kterýmikoli jinými prostředky, jejichž 
prostřednictvím subjekty poskytují 
finanční příspěvek s cílem financovat 
řadu investičních projektů;
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c) „malými a středními podniky“ neboli 
„MSP“ mikropodniky a malé a střední 
podniky, jak jsou vymezeny v doporučení 
2003/361/ES;

d) „malými podniky se střední tržní 
kapitalizací“ právnické osoby s nejvýše 
499 zaměstnanci definované v obecných 
pokynech Komise C(2014) 34/21a;

e) „vymezeným fondem pro energetickou 
účinnost“ inovativní partnerství veřejného 
a soukromého sektoru nebo partnerství 
v rámci veřejného sektoru, které se věnuje 
podpoře a financování opatření v oblasti 
energetické účinnosti v členských státech 
Evropské unie, a to i na úrovni měst a 
místních samospráv;

f) „vymezeným fondem pro malé a střední 
podniky“ finanční nástroj stanovující 
možnosti mikrofinancování, dluhové a 
kapitálové nástroje pro malé podniky se 
střední tržní kapitalizací a malé a střední 
podniky, včetně začínajících podniků a 
odnoží;

g) „adicionalitou“ podpora EFSI ve 
prospěch operací, které se zabývají 
nepříznivými investičními situacemi a 
které by nemohly být v daném období 
provedeny v rámci běžných nástrojů EIB 
bez podpory EFSI nebo ve stejném 
rozsahu během tohoto období v rámci 
nástrojů EIF a EU. Projekty podporované 
z EFSI usilují o vytváření pracovních míst 
a růst a obvykle mají vyšší rizikový profil 
než projekty podporované v rámci běžných 
operací EIB a portfolio EFSI má celkově 
vyšší rizikový profil než stávající portfolio 
investic podporovaných EIB v rámci 
jejích běžných investičních politik.

__________________
1a Obecné pokyny ke státní podpoře ve 
prospěch investic v rámci rizikového 
financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

a) „malými a středními podniky“ neboli 
„MSP“ se rozumí mikropodniky a malé 
a střední podniky, jak jsou vymezeny 
v doporučení 2003/361/ES;

b) „malými podniky se střední tržní 
kapitalizací“ se rozumí právnické osoby 
mající až 499 zaměstnanců, které nejsou 
malým ani středním podnikem;

c) „podniky se střední tržní kapitalizací“ 
právnické osoby mající až 3000 
zaměstnanců, které nejsou malým ani
středním podnikem;

d) „adicionalitou“ podpora EFSI ve 
prospěch operací, které se zabývají:

– selháním trhu,

– nepříznivými investičními situacemi

a které nemohly být uskutečněny:

– v daném období,

– za přiměřených podmínek nebo

– ve stejném rozsahu

v rámci nástrojů nabízených:

– regionálními podpůrnými bankami,

– vnitrostátními podpůrnými bankami,

– komerčními bankami a

– EIB v rámci jejích běžných investičních 
politik.
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V důsledku toho lze záruku EU 
kombinovat se stávajícími finančními 
nástroji EU nebo ji lze použít k doplnění, 
urychlení nebo posílení stávajících 
finančních nástrojů EU.

Or. en

Odůvodnění

Definice jsou zapotřebí k provádění finančních nástrojů uzpůsobených na míru různým typům 
podniků a s cílem poskytnout definici adicionality, která je z právního hlediska spolehlivá.

Pozměňovací návrh 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 a

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „vnitrostátními podpůrnými bankami 
nebo institucemi“ právnické osoby, které 
se zabývají finanční činností 
na profesionálním základě a kterým 
členský stát, bez ohledu na to, zda 
na ústřední, regionální či místní úrovni, 
svěřil veřejný mandát k provádění 
veřejných rozvojových nebo podpůrných 
činností, jejichž cílem je řešit selhání 
trhu;

b) „investiční platformou“ mechanismus 
spolufinancování zřízený pro financování 
skupiny projektů prostřednictvím zvláštní 
účelové jednotky, spravovaného účtu nebo 
smlouvy. Investiční platforma může být 
mezinárodní, regionální, makroregionální 
(seskupení několika členských států se 
zájmem o velké projekty v dané zeměpisné 
oblasti), vnitrostátní (seskupení určitých 
investičních projektů na území daného 
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členského státu) nebo odvětvová (sdílená 
několika členskými státy v jednom 
odvětví);

c) „adicionalitou“ podpora EFSI ve 
prospěch operací, které se zabývají 
selháním trhu či investičními mezerami a 
které by nemohly být v daném období 
provedeny v rámci běžných nástrojů EIB 
bez podpory EFSI nebo ve stejném 
rozsahu během tohoto období v rámci 
nástrojů EIF a EU. Projekty podporované 
z EFSI usilují o vytváření pracovních míst 
a růst a obvykle mají vyšší rizikový profil 
než projekty podporované v rámci běžných 
operací EIB.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit pojem „adicionalita“ a zajistit, aby odrážel i 
původní makroekonomickou motivaci iniciativy a aby zahrnoval všechny druhy selhání trhu. 
V souladu s tím by přidělení úvěru mělo zohlednit i podmínky cyklu a investiční mezery 
kdekoli v Evropě.

Pozměňovací návrh 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Definice

Výhradně pro účely tohoto nařízení se 
rozumí:

a) „vnitrostátními podpůrnými bankami 
nebo institucemi“ právnické osoby, které 
se zabývají finančními činnostmi 
na profesionálním základě a kterým 
členský stát, bez ohledu na to, zda 
na ústřední, regionální či místní úrovni, 
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svěřil mandát k provádění veřejných 
rozvojových nebo podpůrných činností;

b) „investičními platformami“ zvláštní 
účelové jednotky, spravované účty, 
smluvní režimy spolufinancování nebo 
sdílení rizik nebo režimy zavedené 
kterýmikoli jinými prostředky, jejichž 
prostřednictvím subjekty poskytují 
finanční příspěvek s cílem financovat 
řadu investičních projektů;

c) „malými a středními podniky“ neboli 
„MSP“ mikropodniky a malé a střední 
podniky, jak jsou vymezeny v doporučení 
2003/361/ES;

d) „podniky se střední tržní kapitalizací“ 
právnické osoby mající až 3000 
zaměstnanců, které nejsou malým ani
středním podnikem;

e) „dohodou o EFSI“ právní nástroj, jímž 
Komise a EIB upřesní podmínky 
stanovené v tomto nařízení pro správu 
EFSI;

f) „dohodou o EIAH“ právní nástroj, jímž 
Komise a EIB upřesní podmínky 
stanovené v tomto nařízení pro fungování 
EIAH;

g) „adicionalitou“ podpora EFSI ve 
prospěch operací, které se zabývají 
selháním trhu či nepříznivými 
investičními situacemi a které by nemohly 
být v daném období provedeny v rámci 
běžných nástrojů EIB bez podpory EFSI 
nebo ve stejném rozsahu během tohoto 
období v rámci nástrojů EIF a EU. 
Projekty podporované z EFSI usilují 
o vytváření pracovních míst a růst 
a obvykle mají vyšší rizikový profil než 
projekty podporované v rámci běžných 
operací EIB a portfolio EFSI má celkově 
vyšší rizikový profil než stávající portfolio 
investic podporovaných EIB v rámci 
jejích běžných investičních politik.

Or. en



AM\1053517CS.doc 145/166 PE551.907v01-00

CS

Pozměňovací návrh 262
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise uzavře s Evropskou investiční 
bankou (EIB) návrh dohody o zřízení 
Evropského fondu pro strategické 
investice (dále jen „EFSI“) v souladu 
s požadavky tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Komise je zmocněna jménem Unie 
uzavřít dohodu o EFSI prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 za předpokladu, že dohoda o 
EFSI bude splňovat požadavky tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Dohody by měly tato rozhodnutí provádět. 
Dohody o EFSI by měly být přijímány formou aktu v přenesené pravomoci, aby byla možná 
vhodná kontrola ze strany tvůrců právních předpisů.

Pozměňovací návrh 264
Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Komise je zmocněna přijmout 
pozdější změny dohody o EFSI 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 17 za 
předpokladu, že tyto změny dohody o 
EFSI budou splňovat požadavky tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Dohody by měly tato rozhodnutí provádět. 
Dohody o EFSI by měly být přijímány formou aktu v přenesené pravomoci, aby byla možná 
vhodná kontrola ze strany tvůrců právních předpisů.

Pozměňovací návrh 265
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ustanovení o zřízení EFSI jako 
samostatného, jasně identifikovatelného 
a transparentního záručního nástroje a 
odděleného účtu spravovaného EIB;

a) ujednání týkající se zřízení EFSI a výše 
a podmínek finančního příspěvku, který 
poskytne EIB, včetně:

i) ustanovení upravujících zřízení EFSI 
jako samostatného, jasně 
identifikovatelného a transparentního 
záručního nástroje a odděleného účtu 
spravovaného EIB, jehož operace jsou 
jasně odděleny od ostatních operací EIB;

ii) výše a podmínek finančního příspěvku, 
který poskytne EIB prostřednictvím EFSI 
a který nesmí být nižší než 5 000 000 000 
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EUR v podobě záruk nebo hotovosti;

iii) podmínek financování nebo záruky, 
které má EIB prostřednictvím EFSI 
poskytnout Evropskému investičnímu 
fondu (dále jen „EIF“), které nesmí být 
nižší než 5 500 000 000 EUR;

iv) ustanovení v tom smyslu, že oceňování 
operací v rámci záruky EU musí být 
v souladu s obecnou cenovou politikou 
EIB;

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Příslušná ustanovení by tudíž měla být 
spíše součástí nařízení než dohody o EFSI. V souladu s tím byla vložena podrobná 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 266
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) částku a podmínky finančního 
příspěvku, který EIB poskytne 
prostřednictvím EFSI;

b) ujednání o řízení týkající se EFSI 
v souladu s článkem 3, aniž je dotčen 
statut Evropské investiční banky, včetně:

i) složení a počtu členů řídícího výboru 
v souladu s článkem 3 tohoto nařízení;

ii) postupu pro jmenování výkonného 
ředitele a zástupce výkonného ředitele, 
jejich odměňování a pracovních 
podmínek, jež se řídí ustanoveními 
týkajícími se zaměstnanců EIB, a pravidel 
a postupů pro jejich náhradu ve funkci a 
odpovědnost;

iii) postupu pro jmenování a odvolávání 
členů investičního výboru, jejich 
odměňování a pracovních podmínek, 
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hlasovacích ujednání v rámci investičního 
výboru s upřesněním usnášeníschopnosti 
a přidělení hlasů každému členovi a 
pravidel pro předcházení střetům zájmů 
v případě členů investičního výboru;

iv) požadavku, aby jak řídící výbor, 
tak investiční výbor přijal vlastní jednací 
řád;

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Příslušná ustanovení by tudíž měla být 
spíše součástí nařízení než dohody o EFSI. V souladu s tím byla vložena podrobná 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 267
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podmínky financování, které EIB 
prostřednictvím EFSI poskytne 
Evropskému investičnímu fondu (dále jen 
„EIF“);

c) ujednání týkající se záruky EU, která je 
bezpodmínečnou, neodvolatelnou zárukou 
splatnou na první požádání ve prospěch 
EIB, včetně:

i) prováděcích pravidel pro poskytování 
záruky EU v souladu s článkem 7, mimo
jiné včetně způsobů krytí a jejího 
vymezeného krytí portfolií konkrétních 
druhů nástrojů;

ii) požadavků, aby odměna za 
podstupování rizik byla mezi přispěvatele 
rozdělena poměrně k jejich podílu na 
podstoupeném riziku;

iii) požadavků, aby se odměna pro Unii a 
platby na záruku EU se prováděly včas a 
pouze jednou ročně až po vzájemném 
započtení odměny a ztrát vyplývajících 
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z operací;

iv) požadavků upravujících využití záruky 
EU v souladu s článkem 5 tohoto 
nařízení, zahrnujících mimo jiné platební 
podmínky, jako jsou zvláštní lhůty, úroky 
ze splatných částek a nezbytná ujednání 
týkající se likvidity;

v) ustanovení a postupů týkajících se 
vymáhání pohledávek, jež je v souladu 
s čl. 7 odst. 4 svěřeno EIB;

Or. en

Odůvodnění

Dohody EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky iniciativy 
přenechávat tvůrci právních předpisů. Příslušná ustanovení by tudíž měla být spíše součástí 
nařízení než dohody o EFSI. V souladu s tím byla vložena podrobná ustanovení.

Pozměňovací návrh 268
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podmínky financování, které EIB 
prostřednictvím EFSI poskytne 
Evropskému investičnímu fondu (dále jen 
„EIF“);

c) částku a podmínky financování, které 
má EIB prostřednictvím EFSI poskytnout 
Evropskému investičnímu fondu (dále jen 
„EIF“), jež nesmí být nižší než 5 miliard 
EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ujednání o řízení týkající se EFSI 
v souladu s článkem 3, aniž je dotčen 
statut Evropské investiční banky;

d) způsoby schválení použití záruky EU 
pro jednotlivé projekty v souladu s tímto 
nařízením, zejména článkem 2a, ze strany 
investičního výboru;

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Příslušná ustanovení by tudíž měla být 
spíše součástí nařízení než dohody o EFSI. V souladu s tím byla vložena podrobná 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 270
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prováděcí pravidla pro poskytování 
záruky EU v souladu s článkem 7, včetně 
jejího zastropovaného krytí portfolií 
konkrétních druhů nástrojů, čerpání 
záruky EU – k němuž by s výjimkou 
možných ztrát kapitálu mělo docházet 
pouze jednou ročně poté, co proběhne 
vzájemné započtení zisků a ztrát 
vyplývajících z operací – a její odměny a 
požadavku, aby odměna za podstupování 
rizik byla mezi přispěvatele rozdělena 
poměrně k jejich podílu na riziku;

e) postupy pro předkládání investičních 
návrhů a schvalování návrhů na využití 
záruky EU, včetně:

i) postupu předkládání projektů 
investičnímu výboru;

ii) požadavku, aby návrhy na použití 
záruky EU byly předkládány a 
schvalovány, aniž budou dotčena pravidla 
tvorby rozhodnutí EIB, která jsou 
stanovena ve statutu Evropské investiční 
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banky;

iii) pravidel blíže upřesňujících přechodná 
ustanovení podle článku 20, zejména 
způsob, jakým budou operace podepsané 
EIB během období uvedeného v článku 20 
zahrnuty do krytí zárukou EU;

Or. en

Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Příslušná ustanovení by tudíž měla být 
spíše součástí nařízení než dohody o EFSI. V souladu s tím byla vložena podrobná 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 271
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ustanovení a postupy ohledně vymáhání 
pohledávek;

f) postupy pro předkládání investičních 
návrhů a schvalování návrhů na využití 
záruky EU, včetně:

i) postupu předkládání projektů 
investičnímu výboru;

ii) požadavku, aby návrhy na použití 
záruky EU byly předkládány a 
schvalovány, aniž budou dotčena pravidla 
tvorby rozhodnutí EIB, která jsou 
stanovena ve statutu Evropské investiční 
banky;

iii) pravidel blíže upřesňujících přechodná 
ustanovení podle článku 20, a zejména 
způsob, jakým budou operace podepsané 
EIB během období uvedeného v článku 20 
zahrnuty do krytí zárukou EU;

Or. en
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Odůvodnění

Dohody o EFSI by měly být výhradně administrativní povahy a měly by zásadní prvky 
iniciativy přenechávat tvůrcům právních předpisů. Příslušná ustanovení by tudíž měla být 
spíše součástí nařízení než dohody o EFSI. V souladu s tím byla vložena podrobná 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 272
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) požadavky ohledně použití záruky EU, 
mimo jiné včetně konkrétních lhůt 
a klíčových ukazatelů výkonnosti;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podrobná ustanovení zahrnující tento aspekt byla vložena výše.

Pozměňovací návrh 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) požadavky ohledně použití záruky EU,
mimo jiné včetně konkrétních lhůt 
a klíčových ukazatelů výkonnosti;

g) požadavky ohledně použití záruky EU,
jako je soulad s cíli a kritérii způsobilosti 
stanovenými v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 
písm. a), a rovněž konkrétní lhůty a 
klíčové ukazatele výkonnosti, včetně
přímého vytváření pracovních míst a 
účasti malých a středních podniků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) požadavky ohledně použití záruky EU, 
mimo jiné včetně konkrétních lhůt 
a klíčových ukazatelů výkonnosti;

g) požadavky ohledně použití záruky EU, 
mimo jiné včetně konkrétních lhůt, 
klíčových projektů a oblastí financování 
stanovených v čl. 5 odst. 5 a klíčových 
ukazatelů výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) ustanovení týkající se financování 
nezbytného pro EIAH podle odst. 2 třetího 
pododstavce;

h) ustanovení týkající se financování 
nezbytného pro zřízení a fungování EIAH 
podle odstavců 2, 2a, 2b a 2c;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) způsob krytí zárukou EU. vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Podrobná ustanovení zahrnující tento aspekt byla vložena výše.

Pozměňovací návrh 277
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) jakoukoli podmínku administrativního 
nebo organizačního charakteru nezbytnou 
pro správu EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Christian Ehler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI jasně rozlišuje mezi 
operacemi provedenými s podporou EFSI 
a ostatními operacemi EIB.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podrobná ustanovení zahrnující tento aspekt byla vložena výše.

Pozměňovací návrh 279
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI jasně rozlišuje mezi 
operacemi provedenými s podporou EFSI 
a ostatními operacemi EIB.

Dohoda o EFSI jasně rozlišuje mezi 
operacemi provedenými s podporou EFSI 
a ostatními operacemi EIB. Použijí se 
nicméně investiční pokyny a kritéria 
přijaté EIB dne 23. července 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví, že činnosti EFSI 
prováděné EIF jsou řízeny řídícími orgány 
EIF.

Dohoda o EFSI rovněž stanoví, že:

a) činnosti EFSI prováděné EIF jsou řízeny 
řídícími orgány EIF;

b) odměna připsatelná Unii z operací 
podporovaných EFSI je zahrnuta do 
souhrnného rozpočtu Unie po odečtení 
plateb splatných na základě výzev k využití 
záruky EU a představuje vnitřní účelově 
vázaný příjem, který má být přiměřeně 
přerozdělen do těch programů, jejichž 
finanční krytí bylo sníženo za účelem 
vytvoření záručního fondu EFSI.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví, že činnosti EFSI 
prováděné EIF jsou řízeny řídícími orgány 
EIF.

Dohoda o EFSI stanoví, že činnosti EFSI 
prováděné EIF jsou řízeny řídícími orgány 
EIF v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení, zejména s článkem 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Christian Ehler

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví, že odměna 
splatná Unii z operací podporovaných 
EFSI se poskytne po odečtení plateb 
v důsledku čerpání záruky EU, a následně 
po odečtení nákladů podle odst. 2 třetího 
pododstavce a čl. 5 odst. 3.

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Přebytkové zpětné toky a výnosy, které převyšují cílovou částku záruky EU, by měly být 
opětovně zahrnuty do souhrnného rozpočtu Unie a opětovně přiděleny do rozpočtových 
položek, které původně přispěly do záručního fondu.

Pozměňovací návrh 283
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
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poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU.

poradenství (dále jen „EIAH“), které bude
v rámci EIB poskytovat veškerou 
nezbytnou podporu pro rozvoj 
investičních projektů definovaných 
v článku 5. EIAH staví na současných 
poradenských službách EIB a Komise,
poskytuje poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a funguje jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. Při poskytování 
podpory věnuje EIAH zvláštní pozornost 
potřebám malých projektů a projektů 
podporovaných městy a místní 
samosprávou. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Kaja Kallas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
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partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU.

partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována informování a podpoře 
inovativních podnikatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU.

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a
doplňovat je a poskytovat pokud možno 
decentralizovaným způsobem poradenskou 
podporu při identifikaci, přípravě a vývoji 
investičního projektu a fungovat jako 
jednotné centrum pro technické 
poradenství pro projektové financování
v rámci EFSI. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU, aniž je dotčena pravomoc Komise 
dohlížet na uplatňování právních předpisů
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU.

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů EU 
skrze zohledňování rozdílů mezi
členskými státy, zejména v případě těch, 
jejichž kapitálové trhy jsou nejméně 
rozvinuté.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové 
financování v Unii. To zahrnuje podporu 

Dohoda o EFSI stanoví vytvoření 
Evropského centra pro investiční 
poradenství (dále jen „EIAH“) v rámci 
EIB. Cílem EIAH je stavět na současných 
poradenských službách EIB a Komise a 
poskytovat poradenskou podporu při 
identifikaci, přípravě a vývoji investičního 
projektu a fungovat jako jednotné centrum 
pro technické poradenství pro projektové
financování v Unii. To zahrnuje podporu 
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při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o 
příslušných otázkách právních předpisů 
EU.

při využívání technické pomoci pro 
strukturování projektu, využívání 
inovativních finančních nástrojů, využívání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a popřípadě poradenství o oborech 
a oblastech právních předpisů EU a 
politikách se zvláštním významem pro cíle 
stanovené v čl. 5 odst. 2.

EIAH poskytuje cílenou podporu v těchto 
oblastech a současně bere v úvahu 
potřeby technické pomoci a rozdíly v 
budování kapacit kdekoli v Evropě, bez 
ohledu na jejich zeměpisnou polohu.

Or. en

Odůvodnění

Poradenské služby, které poskytuje EIAH, by měly zůstat zcela bez vyčleněných prostředků. 
Centrum je využíváno k řešení mezer institucionální kapacity a požadavků technické pomoci 
pro vývoj a přípravu projektů, kdykoli se takové potřeby v Evropě objeví.

Pozměňovací návrh 288
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 
odborných znalostí EIB, Komise, 
vnitrostátních podpůrných bank a řídících 
orgánů evropských strukturálních 
a investičních fondů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do odstavce 2a.
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Pozměňovací návrh 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 
odborných znalostí EIB, Komise, 
vnitrostátních podpůrných bank a řídících 
orgánů evropských strukturálních 
a investičních fondů.

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 
odborných znalostí EIB, Komise, 
vnitrostátních podpůrných bank a řídících 
orgánů evropských strukturálních 
a investičních fondů a zapojuje partnery ve 
smyslu článku 5 nařízení (EU) 
č. 1303/2013. EIAH staví především na 
osvědčených postupech uplatňovaných 
v programech, jako je ELENA (Evropská 
energetická pomoc na místní úrovni), 
InnovFin (finanční prostředky EU pro 
inovátory) a EEIF (Evropský fond 
energetické účinnosti).

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 
odborných znalostí EIB, Komise, 
vnitrostátních podpůrných bank a řídících 
orgánů evropských strukturálních 
a investičních fondů.

K dosažení tohoto cíle využívá EIAH 
odborných znalostí EIB, Komise, 
vnitrostátních podpůrných bank, sociálních 
partnerů a řídících orgánů evropských 
strukturálních a investičních fondů.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Služby poskytované EIAH zahrnují:

a) zajišťování jednotného kontaktního 
místa pro účely technické pomoci pro 
orgány a navrhovatele projektů;

b) poskytování pomoci navrhovatelům 
projektů při dokončování jejich projektů, 
tak aby splňovaly kritéria způsobilosti 
projektů podle tohoto nařízení;

c) posilování místních znalostí s cílem 
usnadnit poskytování podpory z EFSI 
v celé Unii;

d) poskytování platformy pro přímé 
výměny mezi partnery na téže úrovni 
a sdílení know-how týkajícího se 
vypracovávání projektů;

e) poskytování decentralizované platformy 
technické pomoci pro shlukování malých 
projektů zejména realizovaných městy a 
malými a středními podniky v oblasti 
energetické účinnosti do větších 
potenciálně výnosných projektů;

f) pomoc při zřizování makroregionálních, 
vnitrostátních nebo místních fondů pro 
energetickou účinnost;

g) poskytování decentralizovaných 
platforem technické pomoci na podporu 
vývoje projektů malých a středních 
podniků, včetně začínajících podniků a 
odnoží, a pro jejich spolupráci 
s univerzitami a výzkumnými 
organizacemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. K dosažení cílů uvedených v odstavci 1 
a 2a využívá EIAH odborných znalostí 
EIB, Komise, vnitrostátních podpůrných 
bank a řídících orgánů evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
EIAH směruje případně propagátory 
projektů na tyto subjekty a technickou 
pomoc poskytuje prostřednictvím těchto 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Pro každou záruku nabízenou EFSI 
pro investiční platformu EFSI zajistí, aby 
zdroje byly sdruženy s cílem poskytovat 
technickou pomoc, která činí nejméně 
3 % záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Pavel Telička

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy, které se stanou stranami 3. Členské státy, které se stanou stranami 
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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.

dohody o EFSI, mohou poskytnout svůj 
příspěvek v hotovosti nebo ve formě 
záruky přijatelné pro EIB. Jiné třetí strany 
mohou svůj příspěvek poskytnout pouze 
v hotovosti. Počet členů řídícího výboru se 
v Komisi a EIB řídí zásadou parity.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní příspěvky do EFSI se řídí 
týmiž pravidly jako jiné veřejné výdaje a 
investice, musí být prioritou rozpočtové 
politiky a nesmí oslabovat pravidla Paktu 
o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Christian Ehler

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2 a

Kritéria způsobilosti pro využití záruky 
EU

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 
podporovat projekty, které:

a) jsou v souladu s politikami Unie a jsou 
klíčové pro transformaci hospodářství EU 
směrem k inteligentnímu a udržitelnému 
růstu podporujícími začlenění;
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b) jsou ekonomicky a technicky 
proveditelné;

c) zajišťují adicionalitu; a

d) maximalizují mobilizaci kapitálu 
soukromého sektoru.

2. Kromě toho dohoda o EFSI stanoví, že 
EFSI má podporovat projekty, které 
sledují některý z těchto obecných cílů:

a) výzkum, vývoj a inovace, mimo jiné 
prostřednictvím finanční podpory 
výzkumné infrastruktury a pilotních a 
demonstračních zařízení, spolupráce mezi 
akademickou obcí a průmyslem, využívání 
a pronikání výsledků výzkumu na trh, 
tvorby patentů a přenosu technologií;

b) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 
dopravy, zejména v průmyslových 
centrech, projektů infrastruktury v oblasti 
životního prostředí, přírodních zdrojů, 
rozvoje měst a v sociální oblasti;

c) informační a komunikační technologie, 
včetně digitální infrastruktury, zejména 
širokopásmová a digitální infrastruktura 
pro kulturní a tvůrčí odvětví;

d) rozvoj odvětví energetiky, včetně 
energetické infrastruktury, zejména 
energetická propojení, rozšiřování 
obnovitelné energie, energetická účinnost 
a účinné využívání zdrojů;

e) poskytování finanční podpory 
podnikům a jiným subjektům 
s nejvýše 3000 zaměstnanci, se zvláštním 
důrazem na malé a střední podniky;

f) investice do vzdělávání a odborné 
přípravy, zdravotní péče, inovací, tvůrčích 
odvětví a kultury; 

Or. en

Odůvodnění

V tomto nařízení by měla být stanovena jasná kritéria způsobilosti. Příspěvek ke konkrétním 
cílům by měl být součástí procesu stanovení způsobilosti návrhů projektů. Cíle EFSI byly 
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tudíž přesunuty do tohoto článku. 

Pozměňovací návrh 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a

Kritéria způsobilosti pro využití záruky 
EU

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 
podporovat projekty, které:

a) jsou v souladu s politikami Unie;

b) jsou ekonomicky a technicky 
proveditelné;

c) zajišťují adicionalitu; a

d) pokud možno maximalizují mobilizaci 
kapitálu soukromého sektoru.

Or. en


