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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Úvod

Již celou řadu let se ozývají hlasy vlivných osobností z politické sféry, akademické obce i 
občanské společnosti, které požadují, aby byly v EU navýšeny investice, jež by odstranily 
investiční mezeru vzniklou v důsledku hospodářské a finanční krize. Tato investiční mezera 
vytvořila začarovaný kruh klesajících výdajů, rostoucí nezaměstnanosti a ztráty důvěry v další 
pokrok. Návrh Komise týkající se Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) je tudíž 
třeba vřele uvítat.

Nové pobídky k navyšování investic, na něž se vztahují záruky EU, mohou mezi investory, 
orgány veřejné správy a průmyslovými subjekty vzbudit důvěru v budoucí růst. Uvolněním 
nových investic se fond EFSI může stát hlavním faktorem nového investičního cyklu, jenž 
vytváří nová pracovní místa a příležitosti. Nové investice nemají pouze oživit ekonomiku EU, 
ale také ji přeměnit v odolné, inovativní, nízkouhlíkové a cyklické hospodářství podporující 
začlenění. 

Místo abychom se vydali tradiční cestou a investovali do pouhého nahrazování a 
zachovávání, budeme muset investovat do skutečně transformačních projektů, služeb a 
infrastruktur, které jsou s to reagovat na „nové“ problémy ohrožující naše dobré životní 
podmínky a prosperitu. K těmto problémům patří ztráta konkurenceschopnosti, nebezpečná 
změna klimatu, závislost na vzácných a důležitých přírodních zdrojích mimo Unii a nestálost 
souvisejících cen energií a zdrojů, které nelze predikovat.

V reakci na tyto problémy formulovala EU ambiciózní politiky v oblasti zaměstnanosti, 
inovací, vzdělávání, sociálního začlenění, klimatu a energetiky. Strategie Evropa 2020 se pro 
toto desetiletí stala růstovou strategií EU, jejímž cílem je stát se „inteligentním a udržitelným 
hospodářstvím podporujícím začlenění“. V rámci strategie v oblasti klimatu a energetiky s cíli 
20/20/20, v energetickém plánu Komise do roku 2050 a závěrech Rady ze dne 28. října 2014 
týkajících se snižování emisí skleníkových plynů po roce 2020 je požadováno cykličtější 
hospodářství s nižšími emisemi uhlíku a skutečná transformace odvětví dopravy a energetiky. 
Nedávno zahájená strategie, jejímž cílem je vytvořit energetickou unii, usiluje o propojenější 
trh s energií, do nějž lze začlenit rostoucí množství obnovitelných zdrojů energie a provádět 
na něm jejich výměnu, a zdůrazňuje význam energetické účinnosti jakožto svébytného zdroje 
energie. Horizont 2020 je nejrozsáhlejším programem EU pro výzkum a inovace, jenž má 
přenosem skvělých výsledků z laboratoře na trh stimulovat investice. Mezi výzkumem a 
inovacemi vytváří přímou vazbu a důrazem kladeným na vynikající vědu, vedoucí postavení v 
průmyslu a reakce na společenské výzvy má zajistit konkurenceschopnost Evropy v 
celosvětovém měřítku. 

Je nanejvýš důležité, aby EFSI posílil tyto politiky a přispěl k jejich realizaci tím, že se zaměří 
na nezbytné transformační investice do udržitelné a nízkouhlíkové dopravní infrastruktury, do 
digitální a výzkumné infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a 
skladování energie a uvádění inovativních výrobků, služeb a technologií na trh. 

Současně je třeba zamezit oslabování politik Unie, k čemuž dochází nenahraditelným 
snižováním finančních prostředků přispívajících k dosažení těchto cílů nebo podporou 
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investic, které nejsou optimální, či investic, u nichž existuje vysoké riziko ztráty před 
ukončením doby jejich životnosti (z důvodu neslučitelnosti s dlouhodobými cíli).

Z těchto důvodů předloží navrhovatelka k návrhu nařízení pozměňovací návrhy, jejichž cílem 
je:

1. představit alternativní možnost financování záručního fondu EU, jež má zachovat 
finanční prostředky dostupné v rámci programu Horizont 2020 a nástroje pro propojení 
Evropy;

2. začlenit podporu z EFSI do rámce strategie Unie pro „inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění“ a přispět ke splnění cílů v oblasti energetiky a klimatu důrazem 
kladeným na transformační investice do odvětví dopravy a energetiky a vyloučením 
blokování investic;

3. přispět ke splnění cílů energetické unie v oblasti energetické účinnosti.

Největší pozornost je v tomto stanovisku přirozeně věnována výlučným pravomocem výboru 
ITRE.

1. Alternativní možnost financování záručního fondu EU

Je třeba upozornit, že navrhovatelka nemá v úmyslu dotknout se obecné podstaty záruk EU 
financovaných z rozpočtu EU. Záruční fond EU bude EIB z právního i finančního hlediska 
zpřístupněn vstupem nařízení o EFSI v platnost a podpisem dohody o EFSI mezi EIB a 
Evropskou komisí.

Navrhovatelka však zpochybňuje způsob, jakým byl záruční fond EU zřízen, a způsob jeho 
financování. V návrhu nařízení o EFSI se předpokládá, že tento fond bude financován na úkor 
programu Horizont 2020 a nástroje pro propojení Evropy, a to v rozpočtových položkách, 
které se vztahují na granty. Pokles finančních prostředků se dotkne integrity těchto programů, 
zejména pak v oblasti strategických investic, jako je základní výzkum, u nichž je obtížné 
zajistit spolufinancování na trhu. Navržené snížení prostředků v programu Horizont 2020 
bude mít největší dopad na „otevřené výzvy“ a tedy i na výzkum v oblastech, kde je obzvláště 
nezbytné jej rozvíjet. V konečném důsledku povede pokles prostředků v těchto rozpočtových 
položkách ke snížení potenciálu EFSI.

Alternativní možností navrženou v této zprávě je vyhnout se snížení prostředků, které bylo u 
Horizontu 2020 a nástroje pro propojení Evropy předběžně provedeno, neboť není nutné 
rozhodnout o systému financování záručního fondu a priori. 

Jeho financování lze zajistit postupnými rozpočtovými prostředky na závazky, o nichž se 
rozhoduje v rámci ročního rozpočtového procesu. 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, což znamená, 
že ke snížení prostředků v rámci na programy v okruhu 1A by se přistoupilo pouze v krajním 
případě.

2. Sladění investic EFSI se strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
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začlenění a lepší soudržnost s politikou Unie v oblasti životního prostředí

Investice, které získají podporu z EFSI, by měly přispívat k naplňování strategie Unie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, kterou Evropská rada přijala ve svých 
závěrech ze dne 17. června 2010. V zájmu lepší koordinace investičních politik Unie byl 
nařízením 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. EFSI by měl 
přispívat k plnění cílů v oblasti klimatu schválených pro rok 2020, 2030 a 2050, a měl by být 
tudíž zaměřen na transformační investice určené na snižování emisí uhlíku v odvětví dopravy 
a energetiky a odstraňování významných nedostatků. Mezitím je třeba zabránit investicím do 
infrastruktur s dlouhodobě vysokým obsahem uhlíku, u nichž v případě, že musí být splněny 
střednědobé a dlouhodobé cíle v oblasti klimatu, existuje riziko ztráty před ukončením doby 
jejich životnosti.

3. Vytvoření energetické unie a vyřešení naprostého neúspěchu stávajících energetických 
politik

Komise ve svém sdělení (COM(2015)0080)) o energetické unii zdůraznila význam 
energetické účinnosti jakožto svébytného zdroje energie a jasně v něm uvádí, že EFSI 
„představuje příležitost k posílení zásadních investic do rekonstrukce budov“. Abychom této 
příležitosti využili, je třeba věnovat v nařízení o EFSI zvláštní pozornost energetické 
účinnosti a vyčlenit na ni určitý podíl poskytnutých záruk, poskytnout technickou pomoc při 
vytváření účelových investičních platforem pro souhrnné projekty v oblasti energetické 
účinnosti a rozšířit „investiční doložku“ i na investice do energetické účinnosti.

Aby byly naplněny cíle energetické unie a z energetické účinnosti se stalo „první palivo“, je 
naprosto nezbytné vyčlenit finanční prostředky (na investice do energetické účinnosti musí 
být vyhrazeno nejméně 20 % poskytnutých záruk). Z dřívějších zkušeností vyplývá, že v 
posledním desetiletí byla energetické účinnosti poskytována mnohem menší podpora (8 % 
celkové podpory na energetiku) než všem ostatním možnostem dodávek energie (obnovitelné 
zdroje, fosilní paliva, jaderná energie). Nebudou-li na ni vyčleněny finanční prostředky, 
situace se nezmění. Z analýzy návrhů členských států na evropský investiční plán, kterou 
provedla organizace E3G1, vyplývá, že opatření v oblasti energetické účinnosti, inteligentní 
města či řízení poptávky zahrnuje pouze 5 % projektů, které členské státy uvedly. Místo aby 
byla energetická účinnost „prvním zdrojem energie“, figuruje ve skutečnosti až na posledním 
místě. Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol konstatoval, že 
„energetická účinnost je v rámci energetických politik většiny zemí i nadále „naprosto 
neúspěšná““, přičemž dvě třetiny světového hospodářského potenciálu ke zvýšení energetické 
účinnosti zůstávají nevyužity. U operací v oblasti energetické účinnosti je často nutné 
kombinovat několika menších investic, jejichž řízení je těžkopádné. Přistupuje-li se k 
opatřením v oblasti energetické účinnosti jednotlivě a nekoordinovaně, je s nimi spojena celá 
řada administrativních výdajů a transakčních nákladů a často je obtížné zajistit pro ně 
financování.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan" (Evropská volba: 
nízkouhlíkový růst nebo rizika vysokého obsahu uhlíku? Analýza návrhů členských států na evropský investiční 
plán), 28. ledna 2015.
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Z tohoto důvodu je třeba v rámci Evropského centra pro investiční poradenství vytvořit 
zvláštní nástroj, jehož prostřednictvím by byla poskytována technická pomoc při vytváření 
účelových investičních platforem v celé Evropě určených pro soubory malých projektů, 
zejména pak v oblasti rekonstrukce fondu budov. V rámci tohoto nástroje lze navazovat na 
dosavadní zkušenosti EIB (JESSICA) a inspirovat se vhodnými příklady úspěšných 
vnitrostátních programů pro rekonstrukci budov. Tyto programy dokládají, že rekonstrukce 
většího počtu budov je přínosná v mnoha ohledech, ať již se jedná o vytvoření většího počtu 
pracovních míst, vynikající nákladovou účinnost, větší energetickou bezpečnost a podporu 
malých a středních podniků a pokles energetické chudoby. Tyto přínosy lze prostřednictvím 
EFSI zintenzívnit a znásobit. 

4. Různé

Navrhovatelka do návrhu stanoviska zahrnula také několik pozměňovacích návrhů, které se 
věnují otázkám řízení EFSI. Vzhledem k tomu, že výbor má výlučné pravomoci v otázce 
kritérií způsobilosti pro projekty, jež usilují o podporu, chtěla by navrhovatelka zajistit, aby 
podpořené projekty skutečně splňovaly navržená kritéria a cíle. Touto problematikou se 
zabývá v pozměňovacích návrzích týkajících se složení investičního výboru, neboť tento 
výbor ponese odpovědnost za každodenní rozhodování v otázce volby projektů. 
Navrhovatelka se také domnívá, že má-li EFSI fungovat dle podmínek stanovených v tomto 
nařízení, musí být přijata ustanovení, jež zajistí, že tyto podmínky budou náležitě zohledněny 
v dohodě o zřízení EFSI, kterou Komise uzavře s Evropskou investiční bankou. 

V neposlední řadě zahrnují pozměňovací návrhy také definici malých a středních podniků, 
malých podniků se střední tržní kapitalizací a inovativních podniků se střední tržní 
kapitalizací, neboť především tyto podniky by měly získávat podporu z EFSI. Navrhovatelka 
se totiž domnívá, že obzvláště tyto společnosti jsou s to zajistit skutečně inovativní změny, 
které v hospodářské a společenské oblasti vytvářejí přidanou hodnotu, zlepšují zdraví a 
každodenní životní podmínky občanů EU a podporují konkurenceschopnost EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 

(10) Účel EFSI by měl být dvojí: a) pomoc 
při řešení obtíží s financováním a realizace 
produktivních investic v Unii a b) zajistit 
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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.

lepší přístup k financování pro malé a 
střední podniky a malé podniky se střední 
tržní kapitalizací, inovativní malé a středí 
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

Odůvodnění

Je třeba jasně uvést, že účel EFSI je dvojí: a) dlouhodobé strategické investice a b) přístup k 
financování malých a středních podniků a malých podniků se střední tržní kapitalizací. 
Souvisí s PN k článku 1, čl. 5 odst. 2 písm. e) a článku 7.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) EFSI by měl podporovat strategické 
investice s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou a přidanou hodnotou pro 
společnost, podporovat udržitelné inovace, 
dovednosti a pracovní místa na místní 
úrovni, zvyšovat konkurenceschopnost 
EU a přispívat k dosažení cílů politiky 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Velmi vítáme, že se Komise nově zaměřuje na investice. Musíme však zajistit, aby investice 
směřovaly do správného typu projektů, které zajišťují nejen přidanou ekonomickou hodnotu, 
ale i přidanou hodnotu pro společnost a podporují dosažení cílů EU v oblasti klimatu a 
energetiky. Pouze tímto způsobem se realizují skutečné investice do budoucnosti, jež vytvářejí 
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trvalá pracovní místa, které mohou nést evropští občané a které nabízejí východisko ze 
současné krize.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Investice, které získají podporu z 
EFSI, by měly přispívat k naplnění cíle čl. 
194 odst. 1 Smlouvy, zejména by měly 
podporovat energetickou účinnost a 
úspory energie, jakož i 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 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

Odůvodnění

Dne 17. června 2010 přijala Evropská rada novou strategii „Evropa 2020“ pro zaměstnanost 
a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Tato strategie je soudržným rámcem, v 
němž Unie koordinovaně uplatňuje veškeré své nástroje a politiky. Cílem nařízení č. 
1303/2013 je zlepšit koordinaci a sladit provádění různých investičních fondů EU ve 
„společném strategickém rámci“, a přispívat tak k naplnění strategie Evropa 2020. Tento 
integrovaný přístup je třeba odpovídajícím způsobem uplatňovat u operací a projektů 
podporovaných prostřednictvím EFSI.
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Pozměňovací návrh 4

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 svébytného zdroje energie a jasně 
v něm uvádí, že EFSI „představuje 
příležitost k posílení zásadních investic do 
rekonstrukce budov“. Této příležitosti je 
třeba využít, a proto je třeba věnovat 
zvláštní pozornost energetické účinnosti a 
vyčlenit na ni určitý podíl poskytnutých 
záruk, poskytovat 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

Odůvodnění

Aby byly naplněny cíle energetické unie a z energetické účinnosti se stalo „první palivo“, je 
naprosto nezbytné vyčlenit finanční prostředky (na investice do energetické účinnosti musí být 
vyhrazeno nejméně 20 % poskytnutých záruk). V posledním desetiletí byla energetické 
účinnosti poskytována mnohem menší podpora (8 % celkové podpory na energetiku) než všem 
ostatním možnostem dodávek energie. Pokud nebudou stanoveny závazné cíle a vyčleněny 
finanční prostředky, situace se nezmění. Zásadní význam má také zvláštní nástroj technické 
pomoci pro vytváření účelových platforem pro projekty v oblasti energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 5

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 anebo 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 
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 
případně 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

Odůvodnění

Je důležité, aby byl EFSI zaměřen také na malé a inovativní podniky se střední tržní 
kapitalizací. Evropský investiční fond lze sice využívat, nemusí však být vždy nejvhodnějším 
nástrojem k poskytování investic podnikům se střední tržní kapitalizací. Souvisí s PN k článku 
1, čl. 5 odst. 2 písm. e) a článku 7.

Pozměňovací návrh 6

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 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 
vytvářející velké společenské, udržitelné a 
hospodářské přidané hodnoty. Především 
by to měly být projekty podporující
dlouhodobé vytváření pracovních míst na 
místní úrovni, dlouhodobý udržitelný růst 
a konkurenceschopnost, které přispějí k 
naplnění cílů EU v oblasti klimatu a 
energetiky. 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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nejefektivnější a maximálně strategické 
využití veřejných prostředků. K takovému 
efektivnímu a strategickému využití by měl 
přispět požadavek na dodržení zásad pro 
státní podporu.

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

Velmi vítáme, že se Komise nově zaměřuje na investice. Musíme však zajistit, aby investice 
směřovaly do správného typu projektů, které zajišťují nejen přidanou ekonomickou hodnotu, 
ale i přidanou hodnotu pro společnost a podporují dosažení cílů EU v oblasti klimatu a 
energetiky. Pouze tímto způsobem se realizují skutečné investice do budoucnosti, jež vytvářejí 
trvalá pracovní místa, které mohou nést evropští občané a které nabízejí východisko ze 
současné krize.

Pozměňovací návrh 7

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 v 
oblasti výroby či přepravy energie je třeba 
posoudit, zda cílů souvisejících se 
zabezpečením dodávek nelze dosáhnout 
udržitelnějším a nákladově účinnějším 
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
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Odůvodnění

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Pozměňovací návrh 8

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. 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

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že v případě projektů, které mají získat podporu, dochází k víceoborovému 
rozhodování, měli by mít všichni jmenovaní odborníci nejen zkušenosti s investičními 
projekty, ale také doložené znalosti v projektovém financování v jedné či více oblastí 
způsobilých pro podporu. Vzhledem k tomu, že investiční výbor má rozhodovat o tom, kterým 
projektům bude poskytnuta podpora, je nezbytné, aby se rozhodování účastnili i odborníci, 
kteří mají znalosti o příslušném trhu a odvětví.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby se zajistilo, že EFSI splňuje 
svůj dvojí účel, je naprosto nezbytné, aby 
byla z EFSI na financování EIB pro EIF 
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 a 
inovativní podniky se střední tržní 
kapitalizací.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohl EFSI plnit svůj dvojí účel, je důležité jasně stanovit, že část záruky musí být 
vyhrazena na přístup malých a středních podniků a malých podniků se střední tržní 
kapitalizací k rizikovému financování. Souvisí s PN k článku 1, čl. 5 odst. 2 písm. e) a článku 
7.

Pozměňovací návrh 10

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 



PE549.399v01-00 14/38 PA\1051424CS.doc

CS

malé udržitelné a inovativní projekty 
realizované především ze strany regionů, 
měst a malých a středních podniků. Jedná 
se například o projekty v oblasti 
energetické účinnosti, jako je 
rekonstrukce fondu budov.

Or. en

Odůvodnění

Investiční platformy jsou vynikajícími mechanismy k poskytování podpory projektům malého 
rozsahu, jako jsou projekty v oblasti energetické účinnosti, které by jinak nemusely získat 
finanční podporu z EU či od soukromých partnerů. Rovněž mohou hrát důležitou roli při 
shlukování několika podobných projektů malého rozsahu realizovaných především regiony, 
městy a malými a středními podniky do klastrů, což snižuje transakční náklady a zvyšuje šanci 
na úspěch.

Pozměňovací návrh 11

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 shlukování 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), a EEEF 
(Evropský fond energetické účinnosti). 
Mělo by tak vzniknout jednotné kontaktní 
místo pro dotazy týkající se technické 
pomoci pro investice v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) TZa 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, 

(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.
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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 vypouští se

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 vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Pozměňovací návrh 13

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 

(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 
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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,

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 14

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 EIB poskytne schopnost nést 
riziko:

– poskytováním dlouhodobých, 
produktivních a strategických investic v 
Unii a 

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

Or. en

Odůvodnění

Účel EFSI by měl být jasně stanoven. Je důležité rozlišovat mezi plánovanými dlouhodobými 
investicemi pro projekty, které musí splňovat cíle čl. 5 odst. 2 písm. a) až d), ale u nichž 
nemusí být dodržována žádná mezní hodnota, a finanční pomocí pro podniky (č. 5 odst. 2 
písm. e)), jež bude poskytována prostřednictvím EIF (viz článek 7), jenž se ze své podstaty 
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může zaměřovat pouze na malé a střední podniky a malé (a inovativní) podniky se střední 
tržní kapitalizací. Tato změna je také v souladu s bodem odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podmínky dohody o EFSI by měla 
vymezit Komise a EIB a měl by je schválit 
spolutvůrce právních předpisů před 
vstupem tohoto nařízení v platnost, aby se 
zajistilo, že dohoda o EFSI stanoví řádné 
provedení uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení nelze přijmout, aniž by Parlament nejprve znal obsah dohody o EFSI. 
Parlament musí zajistit, aby dohoda o EFSI obsahovala prvky nezbytné pro řádné provedení 
tohoto nařízení a nedotýkala se práv spolutvůrce právních předpisů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. malými a středními podniky, které 
zaměstnávají méně než 250 osob, jak jsou 
vymezeny v nařízení (EU) č. 651/2014;

2. malými podniky se střední tržní 
kapitalizací podniky, které zaměstnávají 
méně než 500 osob;

3. inovativními podniky se střední tržní 
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kapitalizací podniky se střední tržní 
kapitalizací, jejichž náklady na výzkum a 
vývoj a inovace, jak jsou vymezeny v 
obecném nařízení o blokových výjimkách, 
dosahují

a) nejméně 15 % jeho celkových 
provozních nákladů alespoň v jednom ze 
tří let předcházejících první investici v 
rámci opatření státní podpory v oblasti 
rizikového financování, nebo

b) nejméně 10 % jeho celkových 
provozních nákladů ročně alespoň v 
jednom ze tří let předcházejících první 
investici v rámci opatření státní podpory v 
oblasti rizikového financování.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné náležitě vymezit pojmy používané v tomto nařízení s cílem zajistit jeho řádný 
výklad a pozdější provádění.

Pozměňovací návrh 17

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;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby veškeré investice, jež získají podporu z EFSI, splňovaly podmínky stanovené 
v tomto nařízení. Zejména je třeba zajistit soulad s cíli a kritérii způsobilosti stanovenými v čl. 
5 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a).
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Pozměňovací návrh 18

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, jež bude poskytovat poradenskou 
podporu u investičních projektů v souladu 
s cíli stanovenými v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 
odst. 2 písm. a) nařízení.

EIAH staví na současných poradenských 
službách EIB a Komise a:

1. funguje jako jednotné centrum pro 
technické poradenství a poskytuje podporu 
při identifikaci, přípravě a vývoji 
investičního projektu; rovněž poskytuje
podporu při využívání technické pomoci 
pro strukturování projektu, inovativních 
finančních nástrojů, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a popřípadě 
poradenství o příslušných otázkách 
právních předpisů EU;

2. věnuje zvláštní pozornost investičním 
platformám, které jsou zaměřeny na 
odvětví s vysokou přidanou ekonomickou 
hodnotou a přidanou hodnotou pro 
společnost, nebo platformy, které do 
klastrů slučují menší projekty realizované 
především ze strany regionů, měst a 
malých a středních podniků;

3. vytvoří zvláštní nástroj pro technickou 
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pomoc při vytváření investičních 
platforem pro souhrnné projekty v oblasti 
energetické účinnosti na decentralizované 
úrovni;

4. poskytuje technickou a finanční pomoc 
při využívání prostředků EFSI 
decentralizovaným orgánům, které řídí 
obdobné režimy technické pomoci na 
místní úrovni;

5. funguje jako jednotné kontaktní místo 
pro předkladatele projektů nebo je 
přesměruje na orgány uvedené v bodě 4;

6. zajišťuje strukturální výměnu 
informací a osvědčených postupů mezi 
všemi zúčastněnými stranami zapojenými 
do podpory z EFSI.

Or. en

Odůvodnění

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Pozměňovací návrh 19

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 
takových programech, jako je ELENA 
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(Evropská energetická pomoc na místní 
úrovni), a EEEF (Evropský fond 
energetické účinnosti).

Or. en

Odůvodnění

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 
investiční výbor, který odpovídá za 
přezkum případných operací v souladu s 
investiční politikou EFSI a za schvalování 
podpory ze záruky EU pro operace, jež 
jsou v souladu s článkem 5, a to bez ohledu 
na jejich geografickou polohu.

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 
investiční výbor, který odpovídá za 
přezkum případných operací v souladu s 
investiční politikou EFSI a za schvalování 
podpory ze záruky EU pro operace, jež:

1. jsou v souladu s článkem 5;

2. jsou v souladu s cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky stanovenými pro rok 
2020, 2030 a 2050, aby nedošlo k ohrožení 
těchto cílů ani nenastal efekt zablokování 
v technologiích, výrobních postupech či 
infrastrukturách, u nichž existuje riziko 
nevyužití;

3. jež mají prokazatelnou přidanou 
ekonomickou hodnotu, přidanou hodnotu 
pro společnost a udržitelnou přidanou 
hodnotu, které v EU podporují inovace, 
dovednosti, pracovní místa a 
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konkurenceschopnost;

4. a to bez ohledu na jejich geografickou 
polohu.

Or. en

Odůvodnění

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členy investičního výboru je nejméně šest 
nezávislých odborníků a výkonný ředitel. 
Nezávislí odborníci musí mít vysokou 
úroveň relevantních tržních zkušeností 
v oblasti projektového financování, a to v 
oblastech investičních projektů uvedených 
v čl. 5 odst. 2.

Řídící výbor jmenuje investiční výbor
na obnovitelné funkční období tří let.

Or. en

Odůvodnění

Investiční výbor, jenž rozhoduje o tom, které projekty získají podporu z EFSI v souladu s cíli 
stanovenými v čl. 5 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 písm. a), by měl tvořit dostatečný počet odborníků. 
Tím se zajistí, aby v případě způsobilých projektů ve všech oblastech uvedených v čl. 5 odst. 2 
a čl. 5 odst. 2 písm. a), docházelo k víceoborovému rozhodování. Všichni jmenovaní odborníci 
musí mít relevantní tržní zkušenosti a doložené znalosti v projektovém financování v jedné či 
více oblastech.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záruka EU se poskytuje na finanční nebo 
investiční operace EIB schválené 
investičním výborem uvedeným v čl. 3 
odst. 5 nebo na financování pro EIF za 
účelem provádění finančních nebo 
investičních operací EIB v souladu s čl. 7 
odst. 2. Dotčené operace musí být 
v souladu s politikami Unie a musí 
podporovat některý z těchto obecných cílů:

Záruka EU se poskytuje na finanční nebo 
investiční operace EIB zaměřené na 
podporu přechodu na inteligentní a 
udržitelné hospodářství s nízkými emisemi 
uhlíku a schválené investičním výborem 
uvedeným v čl. 3 odst. 5 nebo na 
financování pro EIF za účelem provádění 
finančních nebo investičních operací EIB 
v souladu s čl. 7 odst. 2. Dotčené operace 
musí být v souladu s politikami Unie 
a musí podporovat některý z těchto 
obecných cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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 dopravní infrastruktury, zejména 
v průmyslových centrech;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rozvoj udržitelné energetické 
infrastruktury, zejména pokud jde o 
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elektroenergetická propojení, inteligentní 
distribuční sítě a skladování energie;

Or. en

Odůvodnění

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) rozvoj digitální infrastruktury, 
informačních a telekomunikačních 
technologií a inovací;

Or. en

Odůvodnění

Digitální ekonomika roste sedmkrát rychleji než zbývající část ekonomiky a představuje jednu 
z nejslibnějších cest k hospodářskému oživení a vytváření kvalitních pracovních míst. 
Investice do vysoce kvalitních telekomunikačních infrastruktur a infrastruktur pro 
širokopásmové připojení mají zásadní význam. Je však nezbytné posílit také investice do 
znalostí a dovedností evropských občanů v digitální oblasti, digitálního výzkumu a vývoje, 
podpory tvůrčích odvětví v digitální oblasti a rozvoje prostředí příznivého pro šíření 
inteligentních digitálních zařízení a služeb v každodenním životě.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) investice do vzdělávání a odborné b) investice do vzdělávání a odborné 
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přípravy, zdravotní péče, výzkumu a 
vývoje, informačních a komunikačních
technologií a inovací;

přípravy, zdravotní péče, výzkumu a 
vývoje, včetně výzkumných infrastruktur 
a infrastruktur technologií, jež jsou 
důležité pro inovace;

Or. en

Odůvodnění

Vzdělávání, výzkum a vývoj a inovace patří k nejvýznamnějším evropským aktivům, která 
stimulují naši hospodářskou konkurenceschopnost a dobré životní podmínky a zdraví lidí. Ve 
světové ekonomice jsou dovednosti a tvořivost Evropanů konkurenční výhodou Evropy. 
Investice do vzdělávání, výzkumu a inovací jsou naprosto zásadní součástí strategie 
překonání hospodářské krize a vytvářejí nová velmi kvalitní pracovní místa, rozvíjejí nové 
trhy pro vývoz a zvyšují konkurenceschopnost průmyslu EU.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rozšíření energie z obnovitelných zdrojů 
energetické účinnosti a účinnosti zdrojů;

c) rozšíření energie z obnovitelných 
zdrojů, energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů se zvláštním důrazem na 
omezování poptávky po energii 
prostřednictvím řízení poptávky a 
rekonstrukce budov;

Or. en

Odůvodnění

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) projekty infrastruktury v oblasti 
životního prostředí, přírodních zdrojů, 
rozvoje měst a v sociální oblasti;

d) projekty infrastruktury v oblasti 
životního prostředí, přírodních zdrojů 
zaměřené na posílení ekosystémových 
služeb, rozvoje měst a v sociálním odvětví;

Or. en

Odůvodnění

Ekosystémové služby hrají ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti a v politikách 
přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování významnou úlohu. Zpráva „Ekonomika 
ekosystémů a biologické rozmanitosti (TEEB)“, kterou podpořila Evropská komise, dokládá 
vysokou ekonomickou hodnotu našich ekosystémů a jejich potenciál pro řešení četných 
společenských problémů. Důraz na infrastruktury a investice, které mohou posílit 
ekosystémové služby (např. přírodních záplavových oblastí či rozšiřování lesního porostu) je 
tudíž odůvodněný.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dále se záruka EU prostřednictvím EIB
poskytuje na podporu účelových 
investičních platforem a vnitrostátních 
podpůrných bank, které investují do 
operací splňujících požadavky tohoto 
nařízení. Řídící výbor v takovém případě
stanoví politiky týkající se způsobilých 
investičních platforem.

Dále se záruka EU poskytuje na finanční a 
investiční operace účelových investičních 
platforem a vnitrostátních podpůrných 
bank či institucí schválených investičním 
výborem uvedeným v čl. 3 odst. 5. 
Příslušné operace jsou v souladu s 
politikami Unie a podporují dosažení cílů 
uvedených v tomto odstavci, přičemž jsou 
zaměřeny na transformační odvětví s 
vysokou přidanou hodnotou, jako jsou 
projekty malého rozsahu v oblasti 
energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů. Řídící výbor stanoví 
politiky týkající se způsobilých 
investičních platforem a operací účelových 
investičních platforem a vnitrostátních 
podpůrných bank či institucí, aby mohly 
využívat záruku EU podle tohoto článku. 
Záruku EU lze rovněž využít v případě, že 
je EIB zapojena do účelových investičních 
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platforem a vnitrostátních podpůrných 
bank.

Or. en

Odůvodnění

Podle současného návrhu mohou investiční platformy a vnitrostátní podpůrné banky využívat 
záruku EU pouze v případě, že jim EIB poskytuje podporu. V případě značných investic do 
větších projektů na úrovni EU může být účast EIB vhodná. Avšak u většího počtu sloučených 
menších projektů, které jsou financovány a řízeny ze strany investičních platforem, 
vnitrostátních podpůrných bank či institucí, není účast EIB vždy nezbytná; taková situace 
nastává v případě, že příslušné operace podporují cíle podle tohoto odstavce a investiční 
výbor je považuje za způsobilé.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní či regionální investiční 
platformy zahrnují případně i příslušné 
orgány veřejné správy, hospodářské a 
sociální partnery a příslušné subjekty 
zastupující občanskou společnost v 
souladu s článkem 5 a kapitolou II 
nařízení (EU) č. 1303/2013.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zapojit relevantní zúčastněné strany do vytváření a provozování vnitrostátních a 
regionálních investičních platforem, které podporují investice se značným dopadem na 
společnost. Podrobná ustanovení o způsobu zajištění jejich účasti jsou stanovena v nařízení 
(EU) č. 1303/2013. Je vhodné zajistit obdobný přístup i na investičních platformách 
podporovaných z EFSI. Zapojení partnerů je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit 
odpovědnost a dosáhnout u investic maximálních výsledků.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na investice do energetické účinnosti 
musí být vyhrazeno nejméně 20 % 
poskytnutých záruk, zejména vytvořením 
účelových investičních platforem pro 
rekonstrukci fondu budov.

Or. en

Odůvodnění

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Záruky EU jsou poskytovány pouze na 
projekty a operace, které splňují 
následující kritéria způsobilosti:

a) projekty a operace musí přispívat k 
naplňování strategie Unie pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění; 
jsou v souladu s cíli článku 9, jakož i s 
článkem 10 a přílohou I nařízení (EU) č. 
1303/2013;

b) projekty a operace musí podporovat 
přechod na inteligentní a udržitelné 
hospodářství s nízkými emisemi uhlíku a 
musí být v souladu s cíli EU v oblasti 
klimatu a energetiky dohodnutými pro rok 
2020, 2030 a 2050;

c) projekty a operace, které získají 
podporu od účelových investičních 
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platforem a vnitrostátních podpůrných 
bank a institucí, musí vyhovovat politikám 
a kritériím způsobilosti řídícího výboru v 
souladu s čl. 5 odst. 2 druhým 
pododstavcem; politiky a kritéria 
způsobilosti řídícího výboru se nesmí 
odchylovat od kritérií stanovených v 
písmeni a) a b) tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Jasně formulovaná kritéria způsobilosti poskytují lepší představu o tom, jakým způsobem je 
nezbytné plnit obecné cíle stanovené v čl. 5 odst. 2. V písmeni a) jsou zmíněny tematické cíle a 
„společný strategický rámec“ nařízení č. 1303/2013. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je 
začlenit do textu myšlenku, že EFSI představuje integrovaný a koordinovaný přístup Unie k 
harmonickému, vyváženému a udržitelnému rozvoji.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že ke spolufinancování operací a projektů, které byly podpořeny 
zárukou EU, lze využít jakýkoli typ financování ze strany Unie, nikoli pouze financování z 
evropských strukturálních a investičních fondů.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěry, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, jakoukoli jinou formu 
nástroje financování nebo úvěrového 
posílení, kapitálové nebo kvazikapitálové 
účasti ze strany EIB. Tyto nástroje musí 
být poskytnuty, nabyty nebo emitovány 
ve prospěch operací prováděných v Unii, 
včetně přeshraničních operací mezi 
členským státem a třetí zemí, v souladu 
s tímto nařízením, a pokud bylo poskytnuto 
financování ze strany EIB, v souladu 
s podepsanou dohodou, jejíž platnost dosud 
neuplynula ani nebyla zrušena;

a) úvěry, záruky, protizáruky, nástroje 
kapitálového trhu, jakoukoli jinou formu 
nástroje financování nebo úvěrového 
posílení, kapitálové nebo kvazikapitálové 
účasti ze strany EIB, jakož i vnitrostátních 
podpůrných bank a institucí či 
investičních platforem. Tyto nástroje musí 
být poskytnuty, nabyty nebo emitovány 
ve prospěch operací prováděných v Unii, 
včetně přeshraničních operací mezi 
členským státem a třetí zemí, v souladu 
s tímto nařízením, a pokud bylo poskytnuto 
financování ze strany EIB, v souladu 
s podepsanou dohodou, jejíž platnost dosud 
neuplynula ani nebyla zrušena;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) financování EIB pro EIF, jež mu 
umožňuje vydávat úvěry, záruky, 
protizáruky, jakoukoli jinou formu nástroje 
úvěrového posílení, nástroje kapitálového 
trhu a kapitálové nebo kvazikapitálové 
účasti. Tyto nástroje musí být poskytnuty, 
nabyty nebo emitovány ve prospěch 
operací prováděných v Unii, v souladu 
s tímto nařízením, a pokud bylo poskytnuto 
financování ze strany EIF, v souladu 
s podepsanou dohodou, jejíž platnost dosud 
neuplynula ani nebyla zrušena.

b) financování EIB pro EIF, jež mu 
umožňuje vydávat úvěry, záruky, 
protizáruky, jakoukoli jinou formu nástroje 
úvěrového posílení, nástroje kapitálového 
trhu a kapitálové nebo kvazikapitálové 
účasti, jakož i ze strany vnitrostátních 
podpůrných bank a institucí či 
investičních platforem. Tyto nástroje musí 
být poskytnuty, nabyty nebo emitovány 
ve prospěch operací prováděných v Unii, 
v souladu s tímto nařízením, a pokud bylo 
poskytnuto financování ze strany EIF, 
v souladu s podepsanou dohodou, jejíž 
platnost dosud neuplynula ani nebyla 
zrušena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční příspěvek členských států a 
vnitrostátních podpůrných bank nebo 
institucí, které spadají do kategorie 
státních institucí nebo které jednají 
jménem státu, na projekty, operace či 
investiční platformy způsobilé podle 
tohoto nařízení je považován za 
jednorázové opatření ve smyslu čl. 5 odst.
1 nařízení (ES) č. 1466/97 a čl. 3 odst. 4 
nařízení (ES) č. 1467/97. Jedná se o 
finanční příspěvek, který přispívá k plnění 
cílů Unie a který je považován za důležitý 
faktor ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1467/97, a proto nemůže vést k 
překročení referenční hodnoty uvedené v 
čl. 126 odst. 2 SFEU.

Odchylně od pokynů k provádění čl. 5 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1466/97, které 
Komise poskytla ve sdělení COM(2015)12 
ze dne 13. ledna 2015, bude možné použít 
ve prospěch členského státu „investiční 
doložku“ pro investice do účelových 
investičních platforem zřízených pro účely 
investic, které mají být poskytovány na 
operace a projekty v oblasti energetické 
účinnosti a které jsou způsobilé podle 
tohoto nařízení, jestliže:

i) odchýlení od střednědobého 
rozpočtového cíle nebo dohodnutého 
postupu fiskální korekce nevede k 
překročení referenční hodnoty pro 
schodek ve výši 3 % HDP a je zachována 
dostatečná rezerva;

ii) objem investic se v konečném důsledku 
reálně zvýší.

V takovém případě se „investiční doložka“ 

použije bez ohledu na to, zda je růst HDP 
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záporný nebo zda vznikla minimální 
záporná mezera výstupu.

Or. en

Odůvodnění

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka EU poskytnutá EIB má výši 16 
000 000 000 EUR, z čehož nejvýše 2 500 
000 000 EUR může být přiděleno na 
financování EIB pro EIF v souladu s 
odstavcem 2. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 9, 
nesmějí souhrnné platby od Unie v rámci 
záruky pro EIB překročit výši záruky.

1. Záruka EU poskytnutá EIB má výši 
16 000 000 000 EUR, z čehož 2 500 000 
000 EUR je přiděleno na financování EIB 
pro EIF v souladu s odstavcem 2 pro účely 
stanovené v článku 1. Aniž je dotčen čl. 8 
odst. 9, nesmějí souhrnné platby od Unie v 
rámci záruky pro EIB překročit výši 
záruky.

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat povinnost vyčlenit finanční prostředky z EFSI na zajištění přístupu malých 
a středních podniků a malých podniků se střední tržní kapitalizací k rizikovému financování a 
výše těchto prostředků by neměla být flexibilní.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 5, mělo by být 
cílového objemu prostředků dosaženo 
postupnými rozpočtovými prostředky na 
závazky poskytovanými záručnímu fondu, 
o nichž se rozhoduje v rámci ročního 
rozpočtového procesu, přičemž je třeba 
náležitě zohlednit veškeré prostředky 
dostupné podle nařízení Rady č. 
1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020, zejména pak články 
11, 13, 14, a v případě potřeby a jako 
krajní řešení také možnost převést 
finanční prostředky z víceletých programů 
v rámci okruhu 1A, prokáže-li se, že na 
tyto prostředky nebyly vyčleněny závazky v 
dostatečné výši, přičemž je třeba zajistit 
plný soulad s body 17 a 18 
interinstitucionální dohody ze dne 2. 
prosince 2013. Přezkum financování 
záručního fondu jak v otázce závazků, tak 
i prostředků na platby je proveden v rámci 
přezkumu víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020 v polovině období, jenž 
má být zahájen nejpozději na konci roku 
2016, jak je stanoveno v článku 2 nařízení 
Rady č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 
2013, kterým se stanoví víceletý finanční 
rámec na období 2014–2020.

Or. en

Odůvodnění

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vypracují, aktualizují a 
pravidelně a strukturovaně rozšiřují 
informace o současných a budoucích 
investičních projektech na svém území.

3. Členské státy za účasti partnerů podle 
článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 na 
regionální a místní úrovni vypracují, 
aktualizují a pravidelně a strukturovaně 
rozšiřují informace o současných 
a budoucích investičních projektech na 
svém území.

Or. en

Odůvodnění

Nařízením (EU) č. 1303/2013 byla zavedena zásada partnerství, jež má velmi hodnotnou, 
reálnou a inkluzivní podobu. Nařízení zmiňuje partnery na místní a regionální úrovni, kteří 
mohou nabídnout znalost místních podmínek a znalosti v oboru, což rozhodujícím způsobem 
ovlivňuje úspěšnost projektu a jeho přijetí ze strany veřejnosti. Tito partneři by tudíž měli být 
zapojeni do výběru, slučování a předkládání projektů, které jsou způsobilé pro podporu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posouzení přidané hodnoty, aktivace 
soukromých zdrojů, odhadovaných 
a skutečných výstupů, výsledků a dopadu 
finančních a investičních operací EIB 
na souhrnném základě;

b) posouzení přidané ekonomické hodnoty 
a přidané hodnoty pro společnost,
aktivace soukromých zdrojů, 
odhadovaných a skutečných výstupů, 
výsledků a dopadu finančních 
a investičních operací EIB na souhrnném 
základě, včetně dopadu na tvorbu 
udržitelných pracovních míst na místní 
úrovni  orientovaných do budoucna, 
udržitelný přechod a dekarbonizaci 
hospodářství EU, zachování a posílení 
životaschopnosti ekosystémových služeb, 
snižování závislosti EU na energetických 
a přírodních zdrojích a zvyšování 
konkurenceschopnosti hospodářství Unie 
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a jeho inovačního potenciálu;

Or. en

Odůvodnění

EFSI by měl prosazovat a podporovat projekty, které mají zásadní význam pro transformaci 
Unie v Unii udržitelnou a zbavenou uhlíku. Při posuzování přidané hodnoty a účinnosti EFSI 
je nezbytné zhodnotit také pokrok, kterého bylo v této transformaci dosaženo, a to měřením 
dopadů investic na parametry uvedené v tomto článku.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. EIB svými finančními a investičními 
operacemi nepodporuje činnosti, které 
Unii brání v dosažení udržitelného 
pokroku. V této souvislosti se EIB 
nepodílí na žádném projektu, jenž vytváří 
efekt zablokování v technologiích, 
výrobních postupech či infrastrukturách, 
u nichž z důvodu nesouladu s cíli EU v 
oblasti klimatu a energetiky stanovenými 
pro rok 2020, 2030 a 2050 existuje riziko 
nevyužití.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly naplněny cíle EU v oblasti energetiky a klimatu stanovené pro rok 2020, 2030 a 
2050, je nezbytné přijímat správná rozhodnutí a realizovat investice již dnes. Pro prosazování 
a podporu těchto typů projektů, které mají zásadní význam pro transformaci Unie v Unii 
udržitelnou a zbavenou uhlíku, představuje EFSI vynikající nástroj. Podpora projektů, které 
vytvářejí efekt zablokování v technologiích, výrobních postupech či infrastrukturách, jež v 
udržitelné Unii zbavené uhlíku nemají místo, má tudíž kontraproduktivní účinek a vede k 
nevratným nákladům, nevyužitým projektům a ztrátě finančních prostředků EU.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 18



PA\1051424CS.doc 37/38 PE549.399v01-00

CS

Nařízení č. 1291/2014
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu k článku 8. Financování záručního fondu nemusí být 
stanoveno současně s přijetím nařízení o EFSI. Může být vyřešeno v rámci ročního 
rozpočtového procesu. 

Program Horizont 2020 již značně přispívá na investice do výzkumu a vývoje a inovace a jeho 
prostředky mají velký aktivační účinek. Je výsledkem zdlouhavého legislativního procesu, v 
němž byly s náležitou pozorností určeny prioritní oblasti, různé nástroje a příjemci a v němž 
bylo dosaženo křehké rovnováhy.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 19
Nařízení č. 1316/2013
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu k článku 8. Financování záručního fondu nemusí být 
stanoveno současně s přijetím nařízení o EFSI. Může být vyřešeno v rámci ročního 
rozpočtového procesu. 

Nástroj pro propojení Evropy již značně přispívá na investice do energetických, 
telekomunikačních a dopravních infrastruktur a jeho prostředky mají velký aktivační účinek. 
Je výsledkem zdlouhavého legislativního procesu, v němž byly s náležitou pozorností určeny 
projekty společného zájmy a různé nástroje.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha I
Nařízení č. 1291/2014
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu k článku 8. Financování záručního fondu nemusí být 
stanoveno současně s přijetím nařízení o EFSI. Může být vyřešeno v rámci ročního 
rozpočtového procesu. 

Program Horizont 2020 již značně přispívá na investice do výzkumu a vývoje a inovace a jeho 
prostředky mají velký aktivační účinek. Je výsledkem zdlouhavého legislativního procesu, v 
němž byly s náležitou pozorností určeny prioritní oblasti, různé nástroje a příjemci a v němž 
bylo dosaženo křehké rovnováhy.


