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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh Evropské komise přichází v době, kdy se provádění programů strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti potýká v mnoha členských státech s vážnými problémy. Přetrvávající 

finanční a hospodářská krize výrazně uškodila rozpočtům členských států, tlak na vnitrostátní 

finanční zdroje pro financování veřejných investic se neustále zvyšuje a zhoršují se podmínky 

pro účast soukromého a zejména finančního sektoru. 

Hlavním cílem návrhu Komise je proto pomoci členským státům, které jsou finanční krizí 

nejvíce postiženy, aby mohly v praxi pokračovat s prováděním programů strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti, a hospodářství tak poskytnout další finanční prostředky. Tím, že Komise 

umožní převést část přidělených prostředků EU na zavedení nástrojů pro sdílení rizika, 

usnadní poskytování úvěrů a záruk ze strany Evropské investiční banky nebo jiných 

finančních institucí s cílem spolufinancovat soukromé příspěvky na projekty uskutečňované 

s veřejnou podporou.  

Navrhovatel vítá návrh Komise a jeho možný pozitivní dopad na hospodářství Evropské unie 

a využívání jejích fondů. S cílem zajistit co nejvhodnější a nejrychlejší uplatnění návrhu 

předkládá navrhovatel dva pozměňovací návrhy k jeho textu.  

Navrhovatel se v prvé řadě domnívá, že v současné nepříznivé hospodářské situaci mají mít 

všechny členské státy Evropské unie – ať už dostávají finanční podporu z mechanismů EU 

nebo čelí problémům ohledně své finanční stability a snaží se získat kapitál ze soukromého 

sektoru, aby tak doplnily stále omezenější veřejné finanční zdroje – možnost využívat 

zavedení nástrojů pro sdílení rizika. Tyto nástroje by umožnily zvýšit investice do růstu 

a zaměstnanosti prostřednictvím vytváření projektů využívajících strukturální fondy a Fond 

soudržnosti, které by mohly ke konci programového období 2007–2013 zůstat nevyužity.  

Dále navrhovatel souhlasí s Komisí, že v souvislosti s nástroji pro sdílení rizika by měla být 

věnována zvláštní pozornost financování činností, které jsou spolufinancované strukturálními 

fondy a Fondem soudržnosti. Měly by sem však být zahrnuty i jiné projekty v oblasti 

infrastruktury, které mají význam pro oživení hospodářství a vytváření pracovních míst 

v členských státech (důvodová zpráva návrhu Komise již tuto možnost obsahuje). Zejména 

některé projekty v oblasti infrastruktury vytvářející příjmy, které by v situaci bez krize získaly 

financování z vnějších zdrojů (a proto by nesplňovaly kritéria nebo by nebyly zahrnuty 

v operačních programech strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007–2013), 

avšak za současných okolností nemohou získat finanční prostředky, by mohly ze začlenění do 

nástrojů pro sdílení rizika težit, aniž by musely projít časově náročnou změnou operačních 

programů.  

A konečně s ohledem na úspěch podobných nástrojů v jiných odvětvích (např. finanční 

nástroj pro sdílení rizik pro výzkum a vývoj) navrhovatel doufá, že i zavedení tohoto 

dočasného nástroje pro sdílení rizika se ukáže být stejně přínosné pro členské státy, které se 

ho rozhodnou v současné krizové situaci využívat. Domnívá se, že tento nástroj bude cenný 

i po skončení současného programového období, poněvadž ho lze využít k prozkoumání 

možnosti vytvoření obdobného trvalého nástroje pro sdílení rizika, z něhož budou moci za 

jasně stanovených podmínek čerpat všechny členské státy. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 

výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Vzhledem k vážné dluhové krizi 

v několika zemích programu je zapotřebí 

investovat prostředky ze strukturálních 

fondů novými a inovativními způsoby, což 

přispěje k nejlepšímu možnému využití 

těchto fondů v programovém období 

2007–2013. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 

urychlilo se provádění operačních 

programů a projektů a podpořilo 

hospodářské oživení, je vhodné umožnit 

řídícím orgánům členských států, jejichž 

finanční stabilita je postižena závažnými 

obtížemi a kterým byla poskytnuta finanční 

pomoc v rámci jednoho z výše uvedených 

mechanismů finanční pomoci, aby 

přispívaly finančními zdroji z operačních 

programů na zřízení nástrojů pro sdílení 

rizika, které zajistí úvěry nebo záruky nebo 

jiné finanční nástroje na podporu projektů 

a operací plánovaných v rámci operačního 

programu. 

(13) Aby se tyto problémy zmírnily, 

urychlilo se provádění operačních 

programů a projektů a podpořilo 

hospodářské oživení, je vhodné umožnit 

řídícím orgánům členských států, jejichž 

finanční stabilita je postižena závažnými 

obtížemi a kterým byla poskytnuta finanční 

pomoc v rámci jednoho z výše uvedených 

mechanismů finanční pomoci, aby – 

dočasně a aniž by bylo dotčeno 

programové období 2014–2020 – 

přispívaly finančními zdroji z operačních 

programů na zřízení nástrojů pro sdílení 

rizika, které zajistí úvěry nebo záruky nebo 

jiné finanční nástroje na podporu projektů 

a operací plánovaných v rámci operačního 
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programu. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 

Čl. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1083/2006 

Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 

výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 

finanční nástroje pro finanční operace 

spolufinancované z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj nebo z Fondu 

soudržnosti, pokud jde o výdaje, na které 

se nevztahuje článek 56. 

Tento nástroj pro sdílení rizika se použije 

výhradně pro úvěry a záruky a rovněž jiné 

finanční nástroje pro budoucí finanční 

operace, které jsou součástí určitého 

operačního programu a jsou  
spolufinancovány z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj nebo z Fondu 

soudržnosti, nebo pro projekty v oblasti 

infrastruktury s významem pro oživení 

hospodářství a vytváření pracovních 

příležitostí v dotčených členských státech, 

pokud jde o výdaje, na které se nevztahuje 

článek 56. 

Odůvodnění 

Cílem je umožnit financování dalších důležitých projektů v oblasti infrastruktury, které mohou 

přispět k růstu a vytváření pracovních příležitostí, aniž by musely projít časově náročnou 

změnou operačních programů. V popředí zájmu stojí projekty vytvářející příjmy, které by 

v situaci bez krize získaly financování z vnějších soukromých zdrojů, a nesplňovaly tak 

kritéria nebo by nebyly zahrnuty v operačních programech strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti na období 2007–2013, avšak za současných okolností nemohou finanční 

prostředky získat. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1083/2006  

Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nástroj pro sdílení rizika provádí Komise 

v rámci nepřímého centralizovaného řízení 

Nástroj pro sdílení rizika provádí Komise 

v rámci nepřímého centralizovaného řízení 
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v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 

Euratom) č. 1605/2002. 

v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení (ES, 

Euratom) č. 1605/2002. Komise vybere 

operaci v souladu s čl. 41 odst. 1 

a prokáže pozitivní účinky na místní 

hospodářství a trhy práce. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1083/2006 

Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise stanoví lhůty k provádění 

příslušných nástrojů pro sdílení rizika. 

Odůvodnění 

Přestože daný členský stát může podat žádost až  konce roku 2013, provádění nástrojů pro 

sdílení rizika bude brzy ukončeno v termínu stanoveném Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (ES) č. 1083/2006 

Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(a) sledovatelnost a účetnictví, informace 

o využívání fondů a systémy monitorování 

a kontroly;  

(a) sledovatelnost, demokratickou 

kontrolu a účetnictví, struktury řízení 

v úzké spolupráci s členskými státy 

a zúčastněnými finančními institucemi, 
informace o využívání pákového efektu 

a fondů a systémy monitorování 

a kontroly;  

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 
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Nařízení (ES) č. 1083/2006 

Čl. 36 – odst. 2 a – pododstavec 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jakákoli částka zbývající po dokončení 

operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 

sdílení rizika, může být v rámci nástroje 

pro sdílení rizika použita znovu, a to na 

žádost dotčeného členského státu, pokud 

tento členský stát stále splňuje jednu 

z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2. 

Pokud členský stát uvedené podmínky již 

nesplňuje, považuje se zbývající částka za 

účelově vázaný příjem ve smyslu 

článku 18 finančního nařízení. Na žádost 

dotčeného členského státu se dodatečné 

položky závazků vytvořené těmito účelově 

vázanými příjmy přidají v následujícím 

roce do finančního přídělu na politiku 

soudržnosti dotčeného členského státu. 

Jakákoli částka zbývající po dokončení 

operace, na kterou se vztahuje nástroj pro 

sdílení rizika, může být v rámci nástroje 

pro sdílení rizika použita znovu, a to na 

žádost dotčeného členského státu, pokud 

tento členský stát stále splňuje jednu 

z podmínek stanovených v čl. 77 odst. 2. 

Pokud členský stát uvedené podmínky již 

nesplňuje, považuje se zbývající částka za 

účelově vázaný příjem ve smyslu 

článku 18 finančního nařízení. Na žádost 

dotčeného členského státu se dodatečné 

položky závazků vytvořené těmito účelově 

vázanými příjmy přidají v následujícím 

roce do finančního přídělu na politiku 

soudržnosti dotčeného členského státu. 

Částka, která bude dne 31. prosince 2013 

zbývat, bude převedena do rozpočtu 

Evropské unie. 

Odůvodnění 

Členský stát se ve skutečnosti vzdává prostředků přidělených na politiku soudržnosti kvůli 

problémům spojených s jejich využíváním. Pokud příslušné přidělené finančních prostředky 

nebudou do konce programového období využity, převedou se do rozpočtu EU. 
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