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Pozměňovací návrh 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

(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 hospodářské 
politiky. Evropská investiční banka (EIB) 
rovněž posílila svou roli při iniciování 
a podpoře investic v Unii, částečně také 
navýšením kapitálu v lednu 2013. Jsou 
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dostupné na trhu, která bude směrována 
k financování životaschopných 
investičních projektů.

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 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Poukazuje na to, že účinnost dalších 
investic závisí na konkurenceschopnosti 
a výkonnosti ekonomiky dané země 
a na důvěře investorů v udržitelnost jejích 
veřejných financí, a proto se domnívá, že 
země by měla mít nárok na finanční 
prostředky z Evropského fondu 
pro strategické investice pouze v případě, 
že Komise při svém hodnocení návrhů 
rozpočtových plánů členských států zjistí, 
že:

i. země dodržuje Pakt o stabilitě a růstu 
a doporučení v rámci postupu 
při nadměrném schodku a

ii. při provádění doporučení pro jednotlivé 
země dosáhla dostatečného pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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) Fond EFSI by se měl zaměřovat 
na projekty vytvářející velké společenské 
a hospodářské hodnoty. Především by to 
měly být projekty podporující strukturální 
vytváření pracovních míst, dlouhodobý růst 
a konkurenceschopnost. Fond EFSI by měl 
podporovat širokou škálu finančních 
produktů, včetně kapitálových nástrojů, 
dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 
co nejvíce 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 530
Cora van Nieuwenhuizen

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 

(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 plní své úkoly 
zcela nezávisle a v souladu s kritérii 
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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.

stanovenými v tomto nařízení, což je velmi 
důležité z hlediska zajištění důvěry 
a účasti soukromého sektoru 
v investičním plánu. Investiční výbor 
nesmí přijímat žádné pokyny od třetích 
stran, které by se týkaly výběru 
jednotlivých projektů, jež mají být 
financovány z fondu EFSI, a odpovídá 
řídícímu výboru fondu EFSI, jenž by měl 
provádět dohled nad plněním cílů tohoto 
fondu. V zájmu efektivního využití 
zkušeností EIF fond EFSI podporuje
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 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Aby bylo zaručeno úspěšné a včasné 
vypracování financovaných projektů, 
a aby se tím maximalizovala jejich 
účinnost při vytváření pracovních míst 
a dosahování růstu, vypracuje Komise 
návrh Evropského nařízení pro období 
krize a její překonání, které by mělo 
dočasně vyjmout infrastrukturní projekty 
financované fondem EFSI z působnosti 
právních předpisů EU, které vedou 
v důsledku administrativních postupů, 
zejména odvolacích postupů a podávání 
zpráv o dodržování stávajících předpisů, 
k prodlevám. Toto Evropské nařízení 
pro období krize a její překonání by mělo 
zkrátit administrativní postupy takovým 
způsobem, aby odpovídaly stávající 
naléhavé hospodářské situaci v Evropě. 
Komise předloží návrh Evropského 



AM\1054684CS.doc 7/11 PE551.995v01-00

CS

nařízení pro období krize a její překonání 
Evropskému parlamentu a Radě 
nejpozději tři měsíce po schválení tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Cora van Nieuwenhuizen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí nejrůznějších 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, stanovených nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013, o společných 
ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006.
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__________________ __________________
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 
2013, kterým se vytváří Nástroj pro 
propojení Evropy, mění zařízení (EU) 
č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) 
č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 
348, 20.12.2013, s. 129).

Or. en

Odůvodnění

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility).

Pozměňovací návrh 533
Cora van Nieuwenhuizen

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2 – písm. a – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Za účelem částečného financování 
příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 
sníženo finanční krytí nejrůznějších 
evropských strukturálních a investičních 
fondů, stanovených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
o společných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu, o obecných 



AM\1054684CS.doc 9/11 PE551.995v01-00

CS

ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském 
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006.

Or. en

Odůvodnění

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility).

Pozměňovací návrh 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2018, a poté každý 
následující rok Komise přezkoumá 
přiměřenost výše záručního fondu, přičemž 
zohlední případná snížení objemu zdrojů 
v důsledku aktivace záruky a posouzení 
ze strany EIB předložené v souladu s čl. 10 
odst. 3.

Do 31. prosince 2018, a poté každý 
následující rok Komise přezkoumá 
přiměřenost výše záručního fondu, přičemž 
zohlední případná snížení objemu zdrojů 
v důsledku aktivace záruky a posouzení 
ze strany EIB předložené v souladu s čl. 10 
odst. 3.

V žádném případě nesmí mít výsledek této 
revize další vliv na rozpočet 
iniciativy Horizont 2020 a Nástroje 
pro propojení Evropy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Počínaje 1. lednem 2019, pokud 
v důsledku čerpání záruky poklesne objem 
záručního fondu pod 50 % cílové částky, 
předloží Komise zprávu o mimořádných 
opatřeních, která mohou být nutná k jeho 
doplnění.

8. Počínaje 1. lednem 2019, pokud 
v důsledku čerpání záruky poklesne objem 
záručního fondu pod 50 % cílové částky, 
předloží Komise zprávu o mimořádných 
opatřeních, která mohou být nutná k jeho 
doplnění.

Pokud bude tato zpráva vypracována, 
nesmí mít její obsah v žádném případě 
další vliv na rozpočet 
iniciativy Horizont 2020 a Nástroje 
pro propojení Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozvoj infrastruktury, včetně oblastí 
dopravy, zejména v průmyslových 
centrech, energetika, zejména energetická 
propojení a digitální infrastruktura;

a) rozvoj jednotného trhu a jeho 
infrastruktury, zejména s ohledem 
na všechny její digitální součásti 
a součástí IT, včetně oblastí dopravy, 
zejména v průmyslových centrech, 
energetika, zejména energetická propojení 
a vodohospodářská infrastruktura,
a digitální infrastruktura s cílem 
minimalizovat rozdíly mezi městy 
a venkovem;

Or. en
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