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Pozměňovací návrh 1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU*
k návrhu Komise
---------------------------------------------------------

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení ▌ (EU) č. 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání
Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného
fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 172 a 173, na čl. 175
třetí pododstavec a na čl. 182 odst. 1 této smlouvy,
*

Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou;
vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
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s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
s ohledem na stanovisko Účetního dvora č. 2/20161,
v souladu s řádným legislativním postupem,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Od předložení investičního plánu pro Evropu v listopadu 20142 se zlepšily podmínky
pro obnovení investic a vrací se důvěra v evropské hospodářství a růst. Unie nyní
zažívá čtvrtý rok mírného oživení, přičemž hrubý domácí produkt v roce 2015 vzrostl
o 2 %, avšak míra nezaměstnanosti je i nadále vyšší, než tomu bylo v období před
krizí. Komplexní úsilí zahájené investičním plánem již přináší konkrétní výsledky,
přestože stále ještě nelze odhadnout celkový dopad EFSI na růst, neboť
makroekonomické účinky větších investičních projektů nemohou být okamžité.
Investice by měly pomalu narůstat v průběhu let 2016 a 2017, avšak tempo je stále
mírné a investice zaostávají za historickými úrovněmi.

(2)

Tuto pozitivní dynamiku je třeba udržet a je třeba nadále usilovat o to, aby se investice
vrátily ke svému dlouhodobě udržitelnému trendu a dostaly se do reálné ekonomiky.
Mechanismy investičního plánu fungují a měly by být posíleny k pokračující
mobilizaci soukromých investic v odvětvích, která jsou důležitá pro budoucnost
Evropy a v nichž přetrvávají selhání trhu či nepříznivé investiční situace, a to takovým
způsobem, aby měly značný makroekonomický dopad a vedly k vytváření pracovních
míst.

(3)

Dne 1. června 2016 vydala Komise sdělení nazvané „Obnova investic v Evropě –
zhodnocení investičního plánu pro Evropu“, v němž poukazuje na doposud dosažené
výsledky investičního plánu a nastiňuje další plánované kroky, včetně prodloužení
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) po počátečním tříletém období,
posílení okna pro malé a střední podniky (MSP) v rámci stávajícího rámce a
posilování Evropského centra pro investiční poradenství (EIAH).

(4)

EFSI, který implementuje ▐ skupina EIB, je z kvantitativního hlediska na dobré cestě
ke splnění cíle zmobilizovat nejméně 315 miliard EUR dodatečných investic do reálné
ekonomiky do poloviny roku 2018. Reakce trhu a přijetí na něm byly velmi rychlé
zejména v případě okna pro malé a střední podniky, kde EFSI plní svou úlohu nad
očekávání dobře, a to i díky tomu, že se zpočátku využívala stávající pověření
Evropského investičního fondu (pověření InnovFin SMEG, COSME LGF a RCR) k
urychlenému nastartování. V červenci 2016 bylo okno pro malé a střední podniky
posíleno o 500 milionů EUR v souladu se stávajícími parametry nařízení (EU)
2015/1017. Větší podíl financování má být zaměřen na malé a střední podniky
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vzhledem k výjimečné poptávce trhu po financování malých a středních podniků v
rámci EFSI: 40% zvýšení schopnosti EFSI nést riziko by mělo posloužit ke zlepšení
přístupu malých a středních podniků k financování.
(5)

Dne 28. června 2016 došla Evropská rada k závěru, že „investiční plán pro Evropu,
zejména Evropský fond pro strategické investice (EFSI), již přinesl konkrétní
výsledky a představuje významné opatření, jež pomáhá aktivovat soukromé investice a
zároveň inteligentně využít vzácné rozpočtové zdroje. Komise má v úmyslu předložit
v brzké době návrhy týkající se budoucnosti EFSI, jimiž by se Evropský parlament a
Rada měly naléhavě zabývat.“

(6)

EFSI byl zřízen na počáteční období tří let, přičemž cílem je mobilizace přinejmenším
315 miliard EUR v podobě investic. Úsilí o splnění tohoto kvantitativního cíle by
však nemělo převážit nad adicionalitou vybraných projektů. Komise je proto
odhodlána nejen prodloužit investiční období a zvýšit finanční kapacitu EFSI, ale
také zvýšit úroveň adicionality. Právní prodloužení se týká období současného
víceletého finančního rámce a mělo by poskytnout celkem nejméně půl bilionu EUR
investic do roku 2020. V zájmu ještě většího zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle
zdvojnásobení investičního cíle by členské státy měly rovněž pojímat přispívání jako
prioritu.

(6a)

Potenciál spojený s EFSI a jeho prováděním nelze plně rozvinout, pokud nebudou
provedeny činnosti zaměřené na posílení jednotného trhu, které povedou k vytvoření
příznivého podnikatelského prostředí a k uskutečnění sociálně vyvážených a
udržitelných strukturálních reforem. Klíčový význam pro úspěšné provádění EFSI
mají také dobře strukturované projekty tvořící součást investičních a rozvojových
plánů na úrovni členských států. Členské státy se proto vyzývají k podpoře budování
kapacit s ohledem na udržitelné investování, a to zejména na regionální a místní
úrovni, a k zajištění toho, aby byly k dispozici administrativní struktury, jež jsou pro
tyto účely nezbytné.

(7)

Pro období po roce 2020 by Komise měla v rámci nového víceletého finančního
rámce předložit legislativní návrh týkající se komplexního investičního programu,
který by měl vyřešit stávající nedostatek investic v Unii. Tento legislativní návrh by
měl vycházet ze závěrů zprávy Komise a nezávislého hodnocení, které by měly být do
31. prosince 2018 předloženy Evropskému parlamentu a Radě. Předmětem zprávy a
nezávislého hodnocení by mělo být rovněž uplatňování nařízení (EU) 2015/1017 ve
znění tohoto nařízení během prodloužené doby trvání EFSI.

(8)

Rozšířený EFSI by měl řešit přetrvávající selhání trhu a nepříznivé investiční situace a
nadále mobilizovat finanční prostředky ze soukromého sektoru pro investice
rozhodujícího významu pro budoucí vytváření pracovních míst v Evropě – zejména
pro mladé lidi, růst a konkurenceschopnost a posílení adicionality. Zahrnuje to
investice v oblastech energetiky, životního prostředí a opatření v oblasti klimatu,
sociálního a lidského kapitálu a související infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu a
inovací, přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož i digitální transformace. Měl by být
zejména posílen příspěvek na operace podporované z EFSI pro dosažení ambiciózních
cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21) a závazek Unie
týkající se snížení emisí skleníkových plynů o 80–95 %. Prioritní projekty
energetického propojení a projekty energetické účinnosti by rovněž měly být stále
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častějším cílem. Kromě toho by se podpora EFSI na dálnice měla omezit na podporu
soukromých nebo veřejných investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v
rámci politiky soudržnosti, v méně rozvinutých regionech nebo u přeshraničních
dopravních projektů nebo v případě potřeby na modernizaci, údržbu a zlepšování
bezpečnosti silničního provozu, vývoj zařízení inteligentních dopravních systémů či
zajištění celistvosti a standardu stávajících dálnic v rámci transevropské dopravní
sítě, zejména bezpečných parkovacích ploch, čerpacích stanic pro alternativní čistá
paliva a systémů pro dobíjení elektrické energie. V digitálním odvětví a v rámci
působnosti ambiciózní politiky Unie týkající se digitálního hospodářství by měly být
stanoveny nové cíle v oblasti digitální infrastruktury, aby se zajistilo překonání
digitální propasti a aby Unie hrála v novém věku tzv.„internetu věcí", technologie
blockchain a kybernetické a internetové bezpečnosti v celosvětovém měřítku
průkopnickou roli. V zájmu jasnosti by mělo být výslovně stanoveno, že projekty v
oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi
obecné cíle způsobilé k podpoře z EFSI.
(8a)

V zájmu dosažení cílů Unie stanovených na pařížské konferenci o klimatu (COP21)
by řídící rada měla poskytovat podrobné pokyny a nástroje pro posuzování, zejména
pokud jde o způsobilé projekty a celkové portfolio EFSI, se zvláštním ohledem na
COP21. Za účelem posílení opatření spojených s klimatem v rámci EFSI by EIB
měla stavět na svých zkušenostech nejdůležitějšího poskytovatele finančních
prostředků v oblasti klimatu a využít metodiky schválené na mezinárodní úrovni k
určení složek a nákladů spojených s klimatem.

(8b)

Kulturní a kreativní odvětví hrají klíčovou úlohu při obnovení průmyslu v Evropě,
jsou hybnou silou růstu a zaujímají strategickou pozici, jež umožňuje šíření inovací
do dalších odvětví, jako je cestovní ruch, maloobchod a digitální technologie. EFSI
by měl pomáhat malým a středním podnikům překonávat nedostatek kapitálu v
tomto odvětví a měl by se zpravidla zaměřovat na projekty s vyšším rizikovým
profilem, než mají projekty, jež jsou v současnosti financovány prostřednictvím
programu Kreativní Evropa a záručního mechanismu pro malé a střední podniky.

(9)

Adicionalita, klíčový prvek EFSI, by měla být posílena při výběru projektů. Operace
by měly zejména být způsobilé pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší jasně
zjištěná selhání trhu či nepříznivé investiční situace. Operace v oblasti infrastruktury
v rámci okna pro infrastrukturu a inovace spojující dva nebo více členských států nebo
regionů, včetně elektronické infrastruktury nebo sítí TEN-T a TEN-E, by měly být
významným ukazatelem adicionality vzhledem k jejich obtížnosti a jejich vysoké
přidané hodnotě pro Unii.

(9a)

Plnění dodatečných kritérií adicionality závisí na konkrétních ekonomických
podmínkách v regionu, neboť projekt může být adicionální v jednom regionu, avšak
v jiném nikoli. Při hodnocení souladu s kritériem adicionality by tak investiční výbor
měl zohlednit konkrétní podmínky v regionu.

(10)

Vzhledem k potenciálu ke zvýšení efektivity intervence EFSI by mělo být
podněcováno spojování operací, kdy se kombinují nehrazené formy podpory a/nebo
finanční nástroje z rozpočtu Unie▐, včetně financování ze strany EIB v rámci EFSI,
jakož i od jiných investorů. Kombinování zdrojů je zacíleno na posílení přidané
hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají další zdroje od soukromých investorů, a na
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zajištění toho, aby se podporované akce staly ekonomicky a finančně
životaschopnými. Ačkoli Komise již zveřejnila konkrétní pokyny k této záležitosti,
přístup ke spojování EFSI s fondy EU by se měl dále rozvíjet s přihlédnutím k
ekonomické účinnosti a odpovídajícímu pákovému efektu. Kombinované využívání
EFSI a evropských strukturálních a investičních fondů může EFSI pomoci
dosáhnout širší zeměpisné působnosti.
(11)

V zájmu posílení využívání EFSI v méně rozvinutých a přechodových regionech by
měl být rozšířen rozsah obecných cílů způsobilých pro podporu z EFSI. Vzhledem k
tomu, že velikost projektů způsobilých pro podporu z EFSI by neměla být nijak
omezena, projekty menšího rozsahu by neměly být od podávání žádostí o
financování z EFSI odrazovány. Mimo to je nutné provést další kroky za účelem
posílení technické pomoci a propagace EFSI v těchto regionech.

(11a) Investiční platformy představují důležitý nástroj pro řešení selhání trhu, a to
zejména při financování vícero regionálních nebo tematických projektů, včetně
projektů energetické účinnosti a přeshraničních projektů. Proto je třeba podpořit
partnerství s národními podpůrnými bankami či institucemi, a to i za účelem zřízení
investičních platforem. V rámci těchto partnerství by investiční výbor v souladu s
příslušnými pokyny řídícího výboru měl mít možnost poskytnout odpovídající část
záruky EU přímo investičním platformám a národním podpůrným bankám či
institucím a následně těmto subjektům svěřit rozhodování ve věci výběru projektů.
Investiční výbor by si v takovém případě měl ponechat právo dohledu kdykoli v
průběhu postupu výběru projektu, a zajistit tak jeho soulad s tímto nařízením.
(11b) Možnost poskytnutí záruky EU přímo investičním platformám a národním
podpůrným bankám či institucím by v žádném případě neměla vést k všeobecné
diskriminaci členských států, které takové subjekty nezřídily, ani k zeměpisné
koncentraci.
(12)

Unie by měla na celé investiční období poskytnout záruku EU (dále jen „záruka EU“),
která by neměla nikdy přesáhnout částku 26 000 000 000 EUR, aby mohl EFSI
podporovat investice, z čehož nejvýše 16 000 000 000 EUR by mělo být k dispozici
před 6. červencem 2018.

(13)

Očekává se, že až bude tato záruka EU zkombinována s částkou 7 500 000 000 EUR,
kterou má poskytnout EIB, měla by podpora ze strany EFSI generovat dodatečné
investice od EIB a EIF ve výši 100 000 000 000 EUR. Částka 100 000 000 000 EUR
má s podporou EFSI vygenerovat minimálně 500 000 000 000 EUR dodatečných
investic do reálné ekonomiky do konce roku 2020.

(14)

Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do
záručního fondu EU na dodatečné investice by měla být na tento účel vyčleněna
částka 650 000 000 EUR z nepřiděleného rozpětí v rámci stropů víceletého
finančního rámce na období 2014–2020, což musí schválit Evropský parlament a
Rada1 v rámci ročního rozpočtového procesu. Prostředky ve výši 1 645 797 000 EUR

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013,
kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a
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by nadto měly být přesunuty z finančních nástrojů Nástroje pro propojení Evropy do
grantové složky Nástroje pro propojení Evropy s cílem usnadnit kombinaci s EFSI
nebo do jiných relevantních nástrojů, zejména nástrojů zaměřených na energetickou
účinnost.
(15)

Na základě získaných zkušeností s investicemi podporovanými z EFSI by se cílová
částka záručního fondu měla nastavit na 35 % celkových závazků ze záruky EU, aby
se zajistila odpovídající úroveň ochrany.

(16)

V souladu s výjimečnou tržní poptávkou po financování malých a středních podniků v
rámci EFSI, která má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro MSP.
Zvláštní pozornost by měla být věnována sociálním podnikům a sociálním službám,
též prostřednictvím vývoje a zavádění nových nástrojů, které jsou přiměřené
potřebám a charakteristikám daného sektoru.

(17)

Evropská investiční banka a Evropský investiční fond by měly zajistit, aby koneční
příjemci, včetně malých a středních podniků, věděli o existenci podpory EFSI, s cílem
více zviditelnit záruku EU poskytovanou podle nařízení (EU) 2015/1017. Jasný odkaz
na EFSI by se měl v dohodě o financování nacházet na viditelném místě.

(18)

V zájmu zlepšení transparentnosti operací EFSI by měl investiční výbor ve svých
rozhodnutích, jež jsou zveřejňována a zpřístupňována, vysvětlit důvody, proč se
domnívá, že nějaké operaci by měla být poskytnuta záruka EU, se zvláštním důrazem
na splnění kritéria adicionality. Po podepsání operace pod zárukou EU by měl být
zveřejněn srovnávací přehled ukazatelů.

(18a) Srovnávací přehled by investiční výbor měl používat ve striktním souladu s tímto
nařízením a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/15581 a jeho přílohou
jakožto nástroj nezávislého a transparentního hodnocení, na jehož základě budou
pro využívání záruky EU upřednostňovány operace, které dosahují vyššího
ohodnocení a přidané hodnoty. EIB by měla stanovit bodové ohodnocení a ukazatele
ex ante a sledovat výsledky při dokončení projektu.
(18b) Řídící rada by měla revidovat investiční pokyny s cílem stanovit minimální prahovou
hodnotu pro jednotlivá kritéria ve srovnávacím přehledu a zdokonalit posuzování
projektů.
(19)

1

Operace podporované z EFSI by se měly řídit zásadami řádné správy v oblasti daní v
Unii. V souladu s právními předpisy, doporučeními a pokyny Unie by EIB neměla
při provádění svých transakcí využívat struktury pro vyhýbání se daňovým
povinnostem, zejména systémy agresivního daňového plánování, ani se jich jakkoli
účastnit či poskytovat finanční prostředky příjemcům, kteří tyto struktury využívají
nebo se jich účastní.
zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s.
129).
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1558 ze dne 22. července 2015,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 o
srovnávací přehled ukazatelů pro uplatňování záruky EU (Úř. věst. L 244, 19.9.2015,
s. 20).
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(20)

Kromě toho je vhodné učinit některá technická upřesnění, pokud jde o obsah dohody o
řízení EFSI a o udělování záruky EU a o nástrojích, na něž se záruka EU vztahuje, v
některých situacích též o pojištění rizika směnných kurzů. Dohoda s EIB o řízení EFSI
a o udělování záruky EU by měla být přizpůsobena tak, aby byla v souladu s tímto
nařízením.

(21)

Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH) by mělo být posíleno a jeho
činnost by se měla zabývat nedostatky při provádění EFSI. Mělo by pomáhat
předkladatelům projektů iniciovat a rozvíjet životaschopné, udržitelné a kvalitní
projekty. Zvláštní pozornost by se měla věnovat podpoře přípravy projektů, do nichž
jsou zapojeny dva nebo více členských států nebo regionů, či projektů, které přispívají
k dosažení cílů strategie Evropa 2020 a COP21. ▐ Centrum EIAH by mělo rovněž
aktivně přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI a▐ aktivně
podporovat EIB v zakládání projektů a zahajování operací a v případě potřeby i při
stimulování poptávky. Činnosti centra EIAH by měly doplňovat stávající struktury a
mělo by se zabránit překrývání služeb v členských státech. Mělo by rovněž aktivně
přispívat k vytváření investičních platforem a poskytovat poradenství o kombinování
jiných zdrojů financování ze strany Unie s EFSI. Je považováno za nezbytné, aby
centrum EIAH v potřebných případech zajišťovalo silnou přítomnost na místě,
využívalo potenciálu místních znalostí o EFSI a více zohledňovalo místní potřeby.
Centrum EIAH by mělo usilovat o uzavření dohod o spolupráci s národními
podpůrnými bankami či institucemi v každém členském státě a v případě potřeby
pomáhat členským státům se zřizováním národních podpůrných bank či institucí.
Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měla by být personální kapacita centra EIAH
úměrná úkolům, které má centrum vykonávat.

(21a) K tomu, aby bylo možné odstranit tržní nedostatky, stimulovat dodatečné investice v
potřebné výši a podporovat geografickou a regionální vyváženost operací
financovaných z EFSI, je zapotřebí integrovaný a racionalizovaný přístup k podpoře
růstu, zaměstnanosti a investic. K dosažení uvedených cílů by měla přispět cenová
politika.
(21b) Za účelem podpory investičních cílů nařízení (EU) 2015/1017 by mělo být
podporováno spojování se stávajícími fondy s cílem poskytnout adekvátní
zvýhodnění v podmínkách financování operací EFSI, včetně oceňování.
(22)

Nařízení ▐ (EU) 2015/1017 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Nařízení (EU) č. 2015/1017 se mění takto:
-1)

V bodu 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b)

přeshraniční platformy, platformy pro více zemí, regionální nebo
makroregionální platformy, které sdružují partnery z několika členských států,
regionů nebo třetích zemí se zájmem o projekty v určité zeměpisné oblasti;“
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1)

V článku 4 se odstavec 2 mění takto:
a)

v písmenu a) se bod ii) nahrazuje tímto:
„ii)

aa)

v písmenu a) se bod iv) nahrazuje tímto:
„iv)

ab)

postupu pro jmenování výkonného ředitele a zástupce výkonného
ředitele, jejich odměňování a pracovních podmínek▐ a pravidel a
postupů týkajících se jejich nahrazení ve funkci a jejich odpovědnosti,
aniž je dotčeno toto nařízení;“;

v písmenu c) se bod i) nahrazuje tímto:
„i)

1a)

ustanovení o tom, že řídící rada má rozhodovat na základě konsenzu a
že v případě, že nemůže být konsenzu dosaženo, přijme řídící rada
rozhodnutí čtyřpětinovou většinou všech svých členů.“;

v písmenu b) se bod iv) nahrazuje tímto:
„iv)

b)

oceňování operací v rámci záruky EU, které má odpovídat obecné
cenové politice EIB v souladu s účelem tohoto nařízení; v případě, že
by v důsledku nepříznivých hospodářských podmínek a podmínek na
finančních trzích nebylo možné realizovat životaschopný projekt, je
výše záruk upravena tak, aby byla podpořena geografická a
regionální vyváženost operací financovaných z EFSI a řešila se
selhání trhu;“;

v písmenu b) se bod iii) nahrazuje tímto:
„iii)

ac)

výše finančního příspěvku, který nesmí být nižší než 7 500 000 000
EUR ve formě záruk nebo v hotovosti, a podmínky finančního
příspěvku, který má být z EIB prostřednictvím EFSI poskytnut;“;

podrobných pravidel pro poskytování záruky EU v souladu s článkem
11, včetně způsobů krytí, jejího vymezeného krytí portfolií konkrétních
druhů nástrojů a příslušných rozhodných událostí zakládajících
případná čerpání záruky EU;“;

Čl. 5 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1.

Pro účely tohoto nařízení se adicionalitou rozumí podpora takových operací ze
strany EFSI, které řeší selhání trhu nebo nepříznivé investiční situace a které
by v období, během nějž je možné využít záruku EU, nemohly provést EIB,
EIF nebo stávající finanční nástroje Unie bez podpory EFSI nebo by je
nemohly provést ve stejném rozsahu. Projekty podporované z EFSI podporují
veškeré obecné cíle uvedené v čl. 9 odst. 2, přičemž usilují o vytváření
pracovních příležitostí a udržitelný růst, a mají obvykle rizikovější profil než
projekty podporované v rámci běžných operací EIB a portfolio EFSI má
celkově rizikovější profil než portfolio investic podporovaných EIB v rámci
jejích běžných investičních politik před vstupem tohoto nařízení v platnost.
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▐
EFSI může podporovat i projekty EIB, které nesou riziko nižší, než je minimální
riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, pokud je k zajištění adicionality ve
smyslu prvního pododstavce tohoto odstavce nutné využít záruku EU.
▐
V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo nepříznivých investičních situací a tím i
zajištění komplementarity a zamezení efektu crowding-out vůči účastníkům téhož
trhu mají zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI přednostně a v případě řádného
odůvodnění znaky▐ podřízení a mají nižší prioritu vůči ostatním investorům, jakož
i účast na nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční povahu, expozici vůči specifickým
rizikům nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji popsané v příloze II.
▐
Aniž je dotčen požadavek týkající se naplňování definice adicionality uvedené v
prvním pododstavci, významnými ukazateli adicionality jsou následující prvky:
–

projekty, které nesou riziko, jež odpovídá zvláštním činnostem EIB ve smyslu
článku 16 statutu EIB a ve smyslu pokynů pro politiku úvěrových rizik EIB,
zejména jsou-li tyto projekty realizovány v méně rozvinutých a přechodových
regionech;

–

projekty, které sestávají z infrastruktury spojující dva nebo více členských
států nebo spočívající v rozšiřování infrastruktury nebo souvisejících služeb k
infrastruktuře z jednoho členského státu do jednoho či více členských států;

▐
2a)

V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2a.

3)

V souladu s cenovou politikou EFSI:

–

přednostně a v případě řádného odůvodnění má vůči ostatním investorům
nižší prioritu a zajišťuje, aby se oceňování operací EFSI upravilo, případně
včetně spojování s jinými nástroji, aby projekty mohly dosáhnout
maximálního pákového efektu finančních prostředků a aby se zohlednily
podmínky na místním trhu; a

–

zajišťuje, aby v případě, že je to nezbytné pro dosažení cílů EFSI a řešení
selhání trhu a nedostatků v oblasti investic, zůstaly cenové úrovně operací
akciového typu nižší než tržní ceny pro tentýž druh transakcí.

V čl. 6 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
„V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které se zabývají
selháními trhu či nepříznivými investičními situacemi a které:“;

3a)

Čl. 6 odst. 2 se nahrazuje tímto:
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„2.
Velikost projektů způsobilých pro podporu z EFSI pro operace prováděné
EIB nebo EIF pomocí finančních zprostředkovatelů není nijak omezena. Aby bylo
zajištěno, že podpora z EFSI se vztahuje rovněž na projekty menšího rozsahu,
prohloubí EIB a EIF svou spolupráci s národními podpůrnými bankami nebo
institucemi a podporují možnosti, které nabízí zřizování investičních platforem.“
4)

Článek 7 se mění takto:
-a)

vkládá se nový odstavec, který zní:
„1a. Všechny instituce a orgány zapojené do řídících struktur EFSI usilují o
zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen ve všech řídících orgánech
EFSI.“

-aa) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Řídící rada se skládá z pěti členů: tři jmenuje Komise, jednoho EIB a jednoho
Evropský parlament. Řídící rada si volí z řad svých členů předsedu na funkční
období tří let, které lze jednou prodloužit. Řídící rada usiluje o přijímání
rozhodnutí na základě konsenzu. V případě, že nemůže být konsenzu
dosaženo, přijme řídící rada rozhodnutí čtyřpětinovou většinou všech svých
členů.“
-ab) v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Podrobný zápis z jednání řídící rady se zveřejní, jakmile je řídící radou
schválen. Evropský parlament je o zveřejnění okamžitě informován.“
-ac) v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„5.

V dohodě o EFSI se stanoví, že EFSI má mít výkonného ředitele, který
má provádět každodenní řízení EFSI a připravovat zasedání investičního
výboru uvedeného v odstavci 6, jimž také předsedá. Výkonný ředitel
kromě toho odpovídá za činnost investičního výboru Evropskému
parlamentu.“

-ad) v odstavci 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
„Výkonnému řediteli je nápomocen zástupce výkonného ředitele. Výkonný
ředitel se účastní schůzí řídícího výboru jakožto člen bez hlasovacího práva.
V případě, že se výkonný ředitel nemůže schůzí nebo částí schůzí řídící rady
zúčastnit, zúčastní se těchto schůzí nebo jejich částí zástupce výkonného
ředitele jakožto člen bez hlasovacího práva.“
-ae) v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„6.

Kandidáta na funkci výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele,
kteří jsou odměňováni z prostředků souhrnného rozpočtu Unie, vybere
prostřednictvím otevřeného a transparentního výběrového řízení v
souladu s ustanoveními tohoto nařízení řídící rada.“
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a)

Odstavec 8 se mění takto:
i)

písmeno e) se nahrazuje tímto:
„e)

ii)

doplňuje se nové písmeno l), které zní:
„l)

b)

opatření v oblasti klimatu, ochrana a správa životního
prostředí;“;

zemědělství, rybolov a akvakultura.“;

v odstavci 10 se druhá věta nahrazuje tímto:
„Každý člen investičního výboru bezodkladně sdělí řídící radě, výkonnému
řediteli a zástupci výkonného ředitele veškeré informace nezbytné k průběžné
kontrole, zda nedochází ke střetu zájmů.“;

c)

v odstavci 11 se doplňuje nová věta, která zní:
„Výkonný ředitel je odpovědný za informování řídící rady o každém takovém
porušení ▐ a za navržení a provedení vhodného opatření.“;

d)

v odst. 12 druhém pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
„Rozhodnutí o schválení využití záruky EU se zveřejňují a zpřístupňují
prostřednictvím podrobného zápisu. Zveřejnění těchto rozhodnutí zahrnuje
odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním důrazem na splnění kritéria adicionality,
a objasnění toho, jakým způsobem byl použit srovnávací přehled ukazatelů
uvedený v odstavci 14 ke zdůvodnění použití záruky EU.
Srovnávací přehled je nástrojem, který investičnímu výboru pomáhá
přednostně zvolit pro použití záruky EU ty operace, které získají vyšší
ohodnocení a vykážou vyšší přidanou hodnotu. Zveřejní se po přijetí
konečného rozhodnutí o projektu. Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé
obchodní informace.
V případě citlivých obchodních rozhodnutí poskytuje EIB Evropskému
parlamentu tato rozhodnutí a informace o navrhovatelích nebo finančních
zprostředkovatelích projektu k datu ukončení příslušného financování nebo
k jakémukoliv dřívějšímu datu, k němuž citlivost obchodních informací
zaniká. Při přijímání svého rozhodnutí se investiční výbor opírá o dokumentaci
poskytnutou ze strany EIB.
EIB předloží jednou ročně Evropskému parlamentu, Radě a Komisi seznam
všech rozhodnutí investičního výboru o zamítnutí použití záruky EU a
souhrn výsledků srovnávacího přehledu. Při předkládání uvedených
dokumentů musí být splněny požadavky na přísnou důvěrnost.“;

da)

odstavec 14 se nahrazuje tímto:
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„14. V zájmu zajištění nezávislého a transparentního posouzení potenciálního
a skutečného využívání záruky EU je Komisi v souladu s čl. 23 odst. 1, 2,
3 a 5 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem
doplnění tohoto nařízení o srovnávací přehled ukazatelů, který bude
používat investiční výbor. Tyto akty v přenesené pravomoci se
vypracovávají v úzkém dialogu s EIB.
Řídící rada reviduje investiční pokyny s cílem stanovit minimální prahovou
hodnotu pro jednotlivá kritéria ve srovnávacím přehledu a zdokonalit
posuzování projektů.“;
4a)

v čl. 8 prvním pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b)

5)

„zahrnují subjekty nacházející se nebo usazené v jednom nebo několika
členských státech, a jejichž působnost zahrnuje jednu nebo více třetích zemí,
na které se vztahuje evropská politika sousedství, včetně strategického
partnerství či politika rozšíření, které jsou členy Evropského hospodářského
prostoru nebo Evropského sdružení volného obchodu, nebo některou
zámořskou zemi či území, jak jsou uvedeny v příloze II Smlouvy o fungování
EU, ať již se v těchto třetích zemích nebo zámořských zemích či územích
nachází partner, či nikoli, či spolupracující se subjekty v těchto zemích.“;

článek 9 se mění takto:
-a)

v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2.

Záruka EU se poskytuje na finanční a investiční operace EIB schválené
investičním výborem uvedeným v čl. 7 odst. 7 nebo na financování nebo
záruky pro EIF za účelem provádění finančních nebo investičních operací
EIB v souladu s čl. 11 odst. 3. V souladu s pokyny řídícího výboru může
investiční výbor poskytnout odpovídající část záruky EU přímo
investičním platformám a národním podpůrným bankám či institucím a
svěřit těmto subjektům rozhodování ve věci výběru projektů. Investiční
výbor si v každém případě ponechá právo dohledu nad postupem
výběru projektů s cílem zajistit jeho soulad s tímto nařízením.

Dotčené operace musí být v souladu s politikami Unie a musí podporovat
některý z těchto obecných cílů:“;
-aa) v odst. 2 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:
„iiia) železniční infrastruktury a dalších projektů v oblasti železniční
dopravy;“
-ab) v odst. 2 písm. e) se doplňují nové body, které znějí:
„ia) technologie blockchain;
ib)

internetu věcí;

ic)

infrastruktur kybernetické bezpečnosti a ochrany sítí;“
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-ac) v odst. 2 se písm. g) bod ii) mění takto:
„ii)

kulturního a tvůrčího odvětví, v němž se povolují finanční mechanismy
typické pro dané odvětví, a to prostřednictvím interakce s programem
Kreativní Evropa a se záručním mechanismem a s cílem poskytovat
účelově profilované půjčky v kulturním a kreativním odvětví;“

-ad) v odst. 2 se písm. g) bod v) mění takto:
„v)
a)

b)

sociální infrastruktury, sociálních služeb a sociální a solidární
ekonomiky;“

v odstavci 2 se doplňují nová písmena h) a i), která znějí:
„h)

udržitelné zemědělství, rybolov, akvakultura a další odvětví
biohospodářství a bioprůmyslu;

i)

u méně rozvinutých regionů a přechodových regionů uvedených v příloze
I a příloze II prováděcího rozhodnutí 2014/99/EU1 další odvětví a služby
způsobilé k podpoře z EIB, v rámci požadavků tohoto nařízení.“;

v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Řídící rada poskytne k tomuto účelu podrobné pokyny a nástroje pro
posuzování, zejména pokud jde o způsobilé projekty a celkové portfolio EFSI,
se zvláštním ohledem na COP21. Tyto pokyny zajistí, že nejméně 40 %
financování z EFSI v rámci okna pro infrastrukturu a inovace bude podporovat
projektové komponenty přispívající k opatřením v oblasti klimatu.“

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.

1

Investiční období, během něhož může být záruka EU na podporu
finančních a investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení,
poskytnuta, bude trvat do:
a)

31. prosince 2020 pro operace EIB, u nichž byla smlouva mezi EIB
a příjemcem nebo finančním zprostředkovatelem podepsána do 31.
prosince 2022;

b)

31. prosince 2020 pro operace EIF, u nichž byla smlouva mezi EIF
a finančním zprostředkovatelem podepsána do 31. prosince 2022.“;

d)

odstavec 4 se zrušuje.

da)

vkládá se nový odstavec, který zní:

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví
seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z
Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22).
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„4a. Pokud veřejný orgán členského státu zřídí investiční platformu nebo
národní podpůrnou banku či instituci, která má stejné cíle jako EFSI,
EIB s tímto subjektem spolupracuje. EIB rovněž spolupracuje s
investičními platformami nebo vnitrostátními podpůrnými bankami
nebo instituce, které již byly zřízeny a sdílejí cíle EFSI.“
db)

v odstavci 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčen čl. 7 odst. 7, investiční výbor se může po důkladném
posouzení rozhodnout, že s investiční platformou nebo národní podpůrnou
bankou či institucí ukončí partnerství.“;

5a)

čl. 10 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1.

6)

v čl. 10 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
„a)

7)

Pro účely čl. 9 odst. 2 a v souladu s článkem 11 používají EIB a případně také
národní podpůrné banky či instituce a investiční platformy záruku EU pro
krytí rizik nástrojů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.“;

úvěry, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, jakákoli jiná forma
nástroje financování nebo úvěrového posílení, včetně podřízeného dluhu,
kapitálové nebo kvazikapitálové účasti ze strany EIB, a to i ve prospěch
národních podpůrných bank či institucí, investičních platforem nebo fondů.“;

článek 11 se mění takto:
a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.

c)

Záruka EU nesmí přesáhnout v žádném okamžiku 26 000 000 000 EUR,
z čehož část může být přidělena na financování nebo záruky EIB pro EIF
v souladu s odstavcem 3. Souhrnné čisté platby ze souhrnného rozpočtu
Unie v rámci záruky EU nesmějí překročit částku 26 000 000 000 a před
6. červencem 2018 nesmějí překročit částku 16 000 000 000 EUR.“;

„Pokud EIB poskytuje EIF financování nebo záruky za účelem
provádění finančních a investičních operací EIB, poskytuje záruka EU
plnou záruku takového financování nebo záruky pod podmínkou, že
EIB poskytuje částku financování nebo záruk nejméně 4 000 000 000
EUR bez krytí zárukou EU, a to až do původního limitu ve výši 6 500
000 000 EUR. Aniž je dotčen odstavec 1, může tento limit případně
upravit řídící rada až do maximální částky 8 000 000 000 EUR, aniž by
byla EIB povinna přispět rovnocennou částkou nad původní limit.“;

v odstavci 6 se písmena a) a b) se nahrazují tímto:
„a)

v případě dluhových nástrojů uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. a), jistiny
a veškerých úroků a částek, které jsou splatné ve prospěch EIB, ale které
EIB v souladu s podmínkami finančních operací do okamžiku selhání
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neobdržela; ztrát způsobených výkyvy jiných měn než eura na trzích, na
kterých jsou možnosti pro dlouhodobé zajištění omezené; v případě
podřízeného dluhu se odklad, snížení nebo požadovaný odchod považují
za okamžik selhání;
b)

8)

v případě investic do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu uvedených v
čl. 10 odst. 2 písm. a) investovaných částek a s nimi spojených nákladů
na financování a ztrát způsobených výkyvy jiných měn než eura;“;

článek 12 se mění takto:
a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.

b)

Prostředky pro záruční fond uvedené v rámci odstavce 2 musí být
využity tak, aby byla dosažena náležitá úroveň (cílová částka)
odrážející celkové závazky ze záruky EU. Cílová částka se stanoví na
35 % celkových závazků ze záruky EU.“;

odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.

c)

9)

Počínaje 1. červencem 2019, pokud v důsledku čerpání záruky EU
poklesne objem záručního fondu pod 50 % cílové částky nebo dojde-li
k poklesu pod uvedenou úroveň do jednoho roku podle posouzení rizik
Komisí, předloží Komise zprávu o mimořádných opatřeních, která
mohou být nutná.“;

odstavce 8, 9 a 10 se nahrazují tímto:
„8.

Poté, co dojde k čerpání záruky EU, se prostředky pro záruční fond
stanovené v odst. 2 písm. b) a d) převyšující cílovou částku použijí v
rámci limitů investičního období stanovených v článku 9 k obnovení
záruky EU až do její plné výše.

9.

Prostředky pro záruční fond stanovené v odst. 2 písm. c) se použijí k
obnovení záruky EU až do její plné výše.

10.

V případně, že je záruka EU plně obnovena až do výše 26 000 000 000
EUR, se jakýkoli přebytek v záručním fondu vyplatí do souhrnného
rozpočtu Unie jako vnitřní účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21
odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 pro veškeré rozpočtové
položky, které mohly být využity jako zdroj převodu prostředků do
záručního fondu.“;

článek 14 se mění takto:
a)

odstavec 1 se mění takto:
i)

v prvním pododstavci se druhá věta nahrazuje tímto:
„Tato podpora zahrnuje zajišťování cílené podpory při využívání
technické pomoci pro strukturování projektu, při využívání
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inovativních finančních nástrojů a při využívání partnerství
veřejného a soukromého sektoru, a popřípadě poradenství o
příslušných otázkách týkajících se právních předpisů
Unie, s přihlédnutím ke specifikám a potřebám členských států
s méně rozvinutými finančními trhy a k situaci v různých
odvětvích.“;
ii)

ve druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:
„Poskytuje rovněž pomoc na vypracování projektů v oblasti
klimatu nebo projektů v oblasti oběhového hospodářství či jejich
součásti, zejména v rámci COP21, vypracování projektů v
digitálním odvětví, jakož i pro vypracování projektů uvedených v
čl. 5 odst. 1 pátém pododstavci.“;

b)

odstavec 2 se mění takto:
i)

písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c)

ii)

posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování
podpory z EFSI po celé Unii a aktivně přispět k cíli
odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI uvedenému v
oddíle 8 přílohy II, podporou EIB a příslušných národních
podpůrných bank a institucí při zahájení a rozvoji operací,
zejména v méně rozvinutých a přechodových regionech a
podněcováním poptávky po podpoře EFSI tam, kde je jí
třeba;“;

písmeno e) se nahrazuje tímto:
„e)

poskytování aktivní poradní podpory při zřizování
investičních platforem, zejména přeshraničních a
makroregionálních investičních platforem, na kterých se
podílí více členských států nebo regionů, a to v případě
potřeby i s místní přítomností;“;

ii a) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„ea) využívání potenciálu k přilákání a financování projektů
malého rozsahu, mj. také prostřednictvím investičních
platforem;“
iii)

doplňuje se nové písmeno f), které zní:
„f)

poskytování poradenství ohledně kombinace jiných zdrojů
financování ze strany Unie (jako jsou evropské strukturální a
investiční fondy, Horizont 2020, Nástroj pro propojení
Evropy) s EFSI s cílem snížit administrativní zátěž a vyřešit
praktické problémy spojené s používáním takto
kombinovaných zdrojů financování.“;
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iiia) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„fa) poskytování proaktivní podpory s cílem podpořit a
podněcovat operace podle čl. 8 pododstavce 1 písm. b)“;
c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.

ca)

vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a.

d)

Za účelem dosažení cíle uvedeného v odstavci 1 a usnadnění
poskytování poradenství na místní úrovni usiluje EIAH o využívání
odborných znalostí EIB, Komise, národních podpůrných bank či
institucí a řídících orgánů evropských strukturálních a investičních
fondů.“;

„Centrum EIAH využije seznam uvedený v čl. 16 odst. 2a, aby
proaktivně a vhodným způsobem pomohlo možným předkladatelům
projektů v dalším rozvoji jejich návrhů na financování v rámci
EFSI.“;

v odstavci 6 se druhá věta nahrazuje tímto:
„Spolupráce mezi EIAH na jedné straně a národní podpůrnou bankou či
institucí nebo mezinárodní finanční institucí nebo institucí či řídícím orgánem,
včetně těch, které mohou působit jako vnitrostátní poradci, jež mají příslušnou
odbornost pro účely centra EIAH, na straně druhé, může mít formu smluvního
partnerství. EIAH uzavírá smlouvy o spolupráci s národními podpůrnými
bankami či institucemi v každém členském státě. V členských státech, v nichž
takové instituce neexistují, poskytuje EIAH na žádost dotčeného členského
státu případnou proaktivní poradní podporu ke zřízení takového orgánu.“;

da)

vkládá se nový odstavec, který zní:
„6a.

db)

V zájmu aktivního zajištění širokého zeměpisného dosahu poradních
služeb v rámci Unie a úspěšného využití místních znalostí o EFSI se v
případě potřeby a při zohlednění stávajících systémů podpory zřídí
místní zastoupení centra EIAH, která budou aktivně poskytovat
konkrétní proaktivní pomoc na místě přizpůsobenou místním
podmínkám. Zřídí se zejména v členských státech nebo regionech,
které čelí obtížím při rozvíjení projektů v rámci EFSI. EIAH si klade
za cíl podporovat předávání znalostí na regionální a místní úrovni a
zajišťuje setrvalé prohlubování regionálních a místních kapacit a
odborných znalostí.“;

odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.

Ze souhrnného rozpočtu Unie se poskytne roční referenční částka ve
výši 20 000 000 EUR, která přispěje ke krytí nákladů operací centra
EIAH do 31. prosince 2020 na služby poskytované centrem EIAH
podle odstavce 2, jež jsou nad rámec služeb již dostupných v rámci
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jiných programů Unie, pokud tyto náklady nejsou kryty ve zbývající
výši z poplatků uvedených v odstavci 4.“;
9a)

v čl. 16 odst. 2 se písmeno f) nahrazuje tímto:
„f)

9b)

popis projektů, u nichž je podpora z evropských strukturálních a investičních
fondů kombinována s podporou z EFSI, celkovou výši příspěvků z každého
zdroje a rizikový profil každého z těchto projektů;“

v čl. 16 odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:
„ja) podrobné informace týkající se placení daní z finančních a investičních
operací v rámci EFSI.“;

9c)

v článku 16 se vkládá nový odstavec, který zní:
„2a. EIB předkládá každých šest měsíců Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a
EIAH seznam všech investičních návrhů předložených za účelem využití
záruky EU, včetně těch, které nebyly předem vybrané k předložení
investičnímu výboru. Při předkládání uvedených dokumentů musí být
splněny požadavky na přísnou důvěrnost.“;

9d)

v článku 16 se vkládá nový odstavec, který zní:
„5a. Na konci investičního období vypracuje Komise zprávu o celkových dopadech
a vhodnosti cenové politiky a tuto zprávu předá Evropskému parlamentu a
řídící radě. Zjištění této zprávy se zohlední.“;

9e)

v článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„6a. Komise předkládá výroční zprávu s podrobnými údaji o všech projektech za
každou oblast politiky, které obdržely podporu prostřednictvím EFSI, o
celkové výši příspěvku z každého zdroje a o rizikových profilech.“;

10)

článek 18 se mění takto:
a)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6.

b)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:
„7.

ba)

Do 31. prosince 2018 a 30. června 2020 předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě zprávu obsahující nezávislé hodnocení uplatňování
tohoto nařízení.“;

Komise předloží v rámci nového víceletého finančního rámce
legislativní návrh týkající se komplexního investičního programu,
který by měl účinně vyřešit stávající nedostatek investic v Unii. Tento
návrh řádně zohlední závěry zprávy ze dne 31. prosince 2018
obsahující nezávislé posouzení, které bude předloženo včas pro jeho
řádné zvážení pro tento účel.“;

odstavec 8 se nahrazuje tímto:
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„8.

11)

Zpráva uvedená v odstavci 6 zahrnuje posouzení využívání
srovnávacího přehledu podle čl. 7 odst. 14 a přílohy II, zejména
pokud jde o zvážení vhodnosti každého pilíře a jejich příslušné úlohy
v rámci hodnocení. Je-li to vhodné a řádně odůvodnění v nálezech
zprávy, bude její přílohou návrh na revizi aktu v přenesené pravomoci
podle čl. 7 odst. 14.“;

v článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„EIB a EIF budou informovat konečné příjemce, včetně MSP, o existenci podpory
EFSI, nebo uloží finančním zprostředkovatelům takové informování, a uvedou tuto
informaci na obzvláště viditelném místě v dohodě o financování, zejména v případě
MSP, a v každé smlouvě, jejíž součástí je podpora z EFSI, čímž bude zvýšena
informovanost veřejnosti a posílena viditelnost.“;

11a)

v článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.

12)

Pro účely odstavce 1 tohoto článku bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v
souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o fungování EU zajištěn plný přístup k
jakémukoli dokumentu či informacím nezbytným k tomu, aby mohl plnit své
úkoly.“;

v článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.

EIB, EIF a všichni finanční zprostředkovatelé v rámci svých finančních a
investičních operací, na něž se vztahuje toto nařízení, dodržují příslušné
normy a platné právní předpisy v oblasti prevence praní peněz a boje proti
terorismu, daňovým podvodům a daňovým únikům.
▌
Při svých finančních a investičních operacích, na něž se vztahuje toto nařízení,
nesmí EIB a EIF používat struktury pro vyhýbání se daňovým povinnostem,
zejména systémy agresivního daňového plánování nebo postupy, které
nesplňují kritéria řádné správy v oblasti daní, jak jsou stanovena v právních
aktech Unie, závěrech Rady, sděleních Komise nebo jakýchkoli úředních
oznámeních Komise, ani se do takových struktur zapojovat nebo poskytovat
finanční prostředky příjemcům, kteří takové služby využívají nebo se do nich
zapojují.

▌
EIB a EIF zejména nesmí udržovat obchodní styky se subjekty registrovanými
nebo usazenými v jurisdikcích, které s Unií nespolupracují v souvislosti
s uplatňováním mezinárodně dohodnutých daňových standardů a právních
předpisů Unie týkajících se transparentnosti a výměny informací.
Při uzavírání dohod s finančními zprostředkovateli uplatňuje EIB v
příslušných smlouvách požadavky uvedené v tomto článku a požaduje, aby jí
byly podávány zprávy o jejich dodržování v jednotlivých zemích. EIB a EIF
zveřejní a pravidelně aktualizují seznam finančních zprostředkovatelů, s
nimiž spolupracují.
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V návaznosti na konzultace s Komisí a zúčastněnými stranami, nejpozději
však po přijetí seznamu Unie uvádějícího nespolupracující jurisdikce, EIB a
EIF revidují a aktualizují své politiky týkající se nespolupracujících
jurisdikcí. Následně Komise každý rok předkládá Evropskému parlamentu a
Radě zprávu o provádění těchto politik.“;
13)

v čl. 23 odst. 2 se první a druhá věta prvního pododstavce nahrazují tímto:
„Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 7 odst. 13 a 14 je
svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 4. července 2015. Komise vypracuje zprávu
o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto
pětiletého období.“;

14)

příloha II se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
▐
Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské
unie.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předseda
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PŘÍLOHA
návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU)
2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice,
jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční
poradenství
Příloha
1)

oddíl 2 se mění takto:
a)

v písmeni b) se doplňují nové odstavce, které znějí:
„Podpora z fondu EFSI na dálnice musí být omezena na veřejné,
příp. soukromé investice v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci
politiky soudržnosti, v méně rozvinutých regionech nebo u přeshraničních
dopravních projektů, nebo pokud je to zapotřebí k modernizaci, zachování
nebo zlepšení bezpečnosti silničního provozu, na zavedení zařízení IKT nebo
na zaručení celistvosti a standardů stávajících dálnic v rámci transevropské
dopravní sítě, zejména bezpečných parkovacích ploch, alternativních
čerpacích stanic pro čistá paliva a elektrických nabíjecích systémů.
Podporu z fondu EFSI je rovněž výslovně možné poskytovat na údržbu
a modernizaci stávající dopravní infrastruktury.“

b)

v písmeni c) se druhá věta nahrazuje tímto:
„V této souvislosti se očekává, že EIB poskytne v rámci EFSI financování za
účelem dosažení celkového cíle ve výši nejméně 500 000 000 000 EUR
veřejných nebo soukromých investic, včetně financování zmobilizovaného EIF
v rámci operací EFSI týkajících se nástrojů uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b),
národních podpůrných bank či institucí a lepšího přístupu k financování pro
subjekty s nejvýše 3 000 zaměstnanci.“;

2)

v oddíle 3 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
„d)

ke klasifikaci nějaké operace jako zvláštních činností vede obvykle výskyt
jednoho nebo více následujících znaků:
–

podřízenost ve vztahu k ostatním věřitelům, včetně národních
podpůrných bank a soukromých věřitelů;

–

účast na nástrojích pro sdílení rizik, pokud zaujatá pozice vystavuje EIB
vysokým úrovním rizika;

–

expozice vůči specifickým rizikům, jako je neověřená technologie,
závislost na nových, nezkušených nebo vysoce rizikových protistranách,
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nové finanční struktury nebo riziko pro EIB, předmětné odvětví nebo
zeměpisnou oblast;

2a)

znaky kapitálového typu, například platby spojené s výkonností; nebo

–

jiné identifikovatelné aspekty vedoucí k vyšší expozici vůči riziku než
podle pokynů EIB pro politiku úvěrových rizik;“;

v článku 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„da)

3)

–

„při posuzování adicionality se věnuje pozornost zvláštním podmínkám
jednotlivých regionů.“;

v oddíle 5 se doplňuje nová věta, která zní:
„Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je operace v rámci záruky EU podepsána, s
výjimkou citlivých obchodních informací.“;

4)

oddíl 6 se mění takto:
a)

písmeno b) se mění takto:
i)

v první odrážce se první a druhá věta nahrazují tímto:
„Pro operace dluhového typu provede EIB nebo EIF standardní
posouzení rizik včetně výpočtu pravděpodobnosti selhání a míry
zpětného získání prostředků. Na základě těchto parametrů kvantifikuje
EIB nebo EIF riziko pro každou operaci.“;

ii)

ve druhé odrážce se první věta nahrazuje tímto:
„Každá operace dluhového typu obdrží klasifikaci rizika (klasifikace
úvěrové transakce) jako v systému klasifikace úvěrů EIB nebo EIF.“;

iii)

ve třetí odrážce se první věta nahrazuje tímto:
„Projekty musí být ekonomicky životaschopné a technicky proveditelné a
financování EIB musí být strukturováno v souladu se zásadami řádné
bankovní praxe a musí být v souladu se zásadami řízení vysokých rizik
stanovenými EIB nebo EIF v jejich interních pokynech.“;

iiia) čtvrtá odrážka se nahrazuje tímto:
„Produkty dluhového typu jsou oceňovány v souladu s ustanoveními
tohoto nařízení.“
b)

písmeno c) se mění takto:
i)

v první odrážce se druhá věta nahrazuje tímto:
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„Zda operace nese či nenese kapitálová rizika, bez ohledu na jejich
právní formu a nomenklaturu, se stanoví na základě standardního
posouzení EIB nebo EIF.“;
ii)

ve druhé odrážce se první věta nahrazuje tímto:
„Operace EIB kapitálového typu jsou prováděny v souladu s vnitřními
pravidly a postupy EIB nebo EIF.“;

iia) třetí odrážka se nahrazuje tímto:
„Investice kapitálového typu se oceňují v souladu s ustanoveními tohoto
nařízení.“;
5)

v oddíle 7 písm. c) se zrušuje slovo „původní“;

6)

oddíl 8 se mění takto:
a)

v prvním pododstavci druhé větě se zrušuje slovo „původní“;

b)

v písm. a) prvním pododstavci první větě se zrušuje slovo „původní“;

c)

v písmenu b) první větě se zrušuje slovo „původní“.
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