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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 oběhové 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, v 7. akčním plánu pro životní prostředí 

a v 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 předem.  

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. 
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2. Sladění investic EFSI se strategií Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

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 

                                                 
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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financování. 

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 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 

krize se v Unii snížil objem investic. 

(1) V důsledku hospodářské a finanční 

krize se v Unii snížil objem investic. 
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Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 

té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 

nedostatkem investic zejména kvůli 

nejistotě ohledně budoucnosti ekonomiky, 

která panuje na trzích, a fiskálním 

omezením, která musí dodržovat členské 

státy. Uvedený nedostatek investic 

zpomaluje hospodářské oživení a má 

negativní vliv na vytváření pracovních 

míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 

konkurenceschopnost. 

Investice dosáhly vrcholu v roce 2007 a od 

té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí 

nedostatkem investic zejména kvůli 

politikám, jež snížily celkovou poptávku, a 

kvůli nejistotě ohledně budoucnosti 

ekonomiky, která panuje na trzích, a 

fiskálním omezením, která musí dodržovat 

členské státy. Uvedený nedostatek investic, 

zejména v regionech nejvíce zasažených 

krizí, zpomaluje hospodářské oživení a má 

negativní vliv na vytváření pracovních 

míst, perspektivu dlouhodobého růstu a na 

konkurenceschopnost, a může tak bránit 

uskutečnění záměrů strategie Evropa 

2020 a cílů inteligentního a udržitelného 

růstu podporujícího začlenění. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 

nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 

komplexní opatření. Nezbytnými 

předpoklady pro stimulaci investic jsou 

strukturální reformy a fiskální 

odpovědnost. Spolu s novými impulsy na 

podporu investičního financování mohou 

tyto předpoklady přispět k nastartování 

pozitivního cyklu, v němž investiční 

projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 

poptávku a růstový potenciál se soustavně 

zvyšuje. 

(2) K prolomení bludného kruhu, který 

nedostatečné investice vytvářejí, jsou nutná 

komplexní opatření. Nezbytnými 

předpoklady pro stimulaci investic jsou 

strukturální reformy a fiskální 

odpovědnost, přičemž je třeba mít na 

zřeteli sociální a regionální soudržnost. 

Spolu s novými impulsy na podporu 

investičního financování mohou tyto 

předpoklady přispět k nastartování 

pozitivního cyklu, v němž investiční 

projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a 

poptávku a růstový potenciál se soustavně 

zvyšuje, bez čehož by obnova veřejných 

účtů nebyla možná. Evropské banky 

mohou poskytovat likviditu, utvářet trh a 

poskytovat úvěry na financování 

potřebných investic. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Skupina G20 prostřednictvím Iniciativy 

pro globální infrastrukturu uznala význam 

investic pro podporu poptávky a zvýšení 

produktivity a růstu a zavázala se k 

vytvoření klimatu, které povede k vyšším 

investicím. 

(3) Skupina G20 prostřednictvím Iniciativy 

pro globální infrastrukturu uznala význam 

investic pro podporu poptávky a zvýšení 

produktivity a růstu a zavázala se k 

vytvoření klimatu, které povede k vyšším 

investicím. EFSI by měl doplňovat 

celkovou strategii zlepšování investic 

v Unii, aniž by nahrazoval jiné investice a 

finanční struktury a aniž by oslaboval 

investice Unie do vědy, výzkumu a vývoje. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 

Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 

zejména prostřednictvím iniciativ 

uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 

směřovaly k inteligentnímu růstu 

podporujícímu začlenění. Evropská 

investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 

roli při iniciování a podpoře investic v 

Unii, částečně také navýšením kapitálu v 

lednu 2013. Jsou třeba další opatření, aby 

se zajistilo plnění investičních potřeb v 

Unii a efektivní využívání likvidity 

dostupné na trhu, která bude směrována k 

financování životaschopných investičních 

projektů. 

(4) V průběhu hospodářské a finanční krize 

Unie vyvinula úsilí na podporu růstu, 

zejména prostřednictvím iniciativ 

uvedených ve strategii Evropa 2020, jež 

směřovaly k inteligentnímu růstu 

podporujícímu začlenění. Evropská 

investiční banka (EIB) rovněž posílila svou 

roli při iniciování a podpoře investic v 

Unii, částečně také navýšením kapitálu v 

lednu 2013. Jsou třeba další opatření ke 

koordinaci politik a nástrojů, k 

naplňování investičních potřeb v Unii a k 

efektivnímu využívání likvidity dostupné 

na trhu, která bude směrována 

k financování ekonomicky, 

environmentálně a sociálně 
životaschopných investičních projektů, jež 

umožní vytváření kvalitních pracovních 

míst a rozšiřování a zlepšování výrobní 

základny členských států, zejména těch, 

které jsou nejvíce zasaženy krizí. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 

zvolený předseda Evropské komise 

Evropskému parlamentu dokument 

nastiňující politické směry Komise. Tento 

dokument vyzval k aktivaci „dodatečných 

veřejných a soukromých investic do reálné 

ekonomiky v objemu až 300 miliard EUR 

v následujících třech letech“, které mají 

stimulovat investice za účelem vytváření 

pracovních míst. 

(5) Dne 15. července 2014 představil nově 

zvolený předseda Evropské komise 

Evropskému parlamentu dokument 

nastiňující politické směry Komise. Tento 

dokument vyzval k vytvoření energetické 

unie, propojeného jednotného digitálního 

trhu a k aktivaci „dodatečných veřejných a 

soukromých investic do reálné ekonomiky 

v objemu až 300 000 000 000 EUR 

v následujících třech letech“, které mají 

stimulovat investice za účelem vytváření 

pracovních míst. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, posílení jednotného 

trhu a zvýšení předvídatelnosti regulace. 

Tato doprovodná opatření by měla působit 

nejen ve prospěch EFSI, ale investic v celé 

Evropě obecně. 

(9) Ke zlepšení investičního prostředí v 

Unii by mělo dojít díky odstranění 

překážek pro investice, posílení jednotného 

trhu vytvořením skutečně funkčního 

kapitálového, digitálního a energetického 

trhu a díky omezení byrokracie a zvýšení 

předvídatelnosti regulace. Tato doprovodná 

opatření by měla působit nejen ve prospěch 

EFSI, ale investic v celé Evropě obecně. 

Pozměňovací návrh  7 

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: pomoc 

při řešení obtíží s financováním a realizace 

dlouhodobých produktivních strategických 
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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. 

a transformačních investic v Unii, které 

bezprostředně povzbudí evropské 

hospodářství, a zajištění lepšího přístupu k 

financování pro firmy do 3000 

zaměstnanců se zvláštním důrazem na 

začínající podniky, podniky vzniklé 

odštěpením, mikropodniky, malé a střední 

podniky a družstva. Překonání současných 

obtíží v oblasti financování v Evropě by 

mělo přispět k posílení 

konkurenceschopnosti, inovačního 

potenciálu, hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti Unie a ke zvýšení energetické 

účinnosti a účinnějšímu využívání zdrojů 

přechodem na udržitelné a oběhové 

hospodářství. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) EFSI by měl podporovat strategické 

investice s vysokou přidanou ekonomickou 

hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 

cílů politiky Unie. 

(11) EFSI by měl podporovat strategické 

investice s vysokou přidanou 

ekonomickou, sociální a environmentální 

hodnotou, jež budou přispívat k dosažení 

cílů politik Unie a k zajišťování sociální a 

územní soudržnosti Unie. Tyto investice 

by měly být v souladu s cíli a kritérii 

stanovenými v tomto nařízení v odvětví 

dopravy, telekomunikací a energetiky, za 

účelem budování a modernizace 

energetické infrastruktury, zvyšování 

konkurenceschopnosti a zlepšování 

bezpečnosti energetického systému Unie 

podporou energetických propojení a 

synchronizací energetických systémů se 

zbytkem Unie, rozšiřováním výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, 

zlepšováním energetické účinnosti a 

účinnějším využíváním zdrojů, což 

přispěje k udržitelnému rozvoji, 

vytvářením širokopásmových sítí a sítí 

digitálních služeb a udržitelných 

dopravních sítí a využíváním 
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potenciálních synergií mezi těmito 

odvětvími, s cílem upevnit evropskou 

vědeckou a technologickou základnu, 

podpořit vědeckou spolupráci mezi 

akademickou sférou a průmyslem, zlepšit 

využití výsledků výzkumu a jejich 

uplatnění na trhu, usnadnit získávání 

patentů a přenos technologií, zvyšovat 

přínos pro společnost a podporovat lepší 

využívání hospodářského a průmyslového 

potenciálu politiky v oblasti inovací, 

výzkumu a technického rozvoje, včetně 

výzkumné infrastruktury, pilotních a 

demonstračních zařízení. EFSI by měl 

zlepšit přístup podniků a dalších subjektů 

k financování a jejich 

konkurenceschopnost, se zvláštním 

důrazem na malé a střední podniky. EFSI 

by měl přispívat k přechodu na udržitelné 

oběhové hospodářství účinně využívající 

zdroje a podporující inovace, schopnosti a 

udržitelnou tvorbu pracovních míst na 

lokální úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) S ohledem na to, že malé podniky se 

střední tržní kapitalizací s nejvýše 499 

zaměstnanci a podniky se střední tržní 

kapitalizací s nejvýše 3 000 zaměstnanci 

představují nejinovativnější skupinu 

podniků v soukromém sektoru, přičemž 

vytvářejí v průměru vyšší počet patentů, 

inovací v oblasti procesů a produktů a 

vyšší návratnost investic, přestože ohledně 

přístupu k financování stále čelí 

podobným problémům jako malé a střední 

podniky, by měl EFSI některé ze svých 

finančních produktů přizpůsobit 

především malým podnikům se střední 

tržní kapitalizací a podnikům se střední 
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tržní kapitalizací.  

Odůvodnění 

Pro určité typy projektů – zvláště jedná-li se o činnosti v oblasti výzkumu a inovací – 

představuje nedostatečný přístup k rizikovému financování problém, s nímž se potýkají 

všechny typy podniků bez ohledu na velikost. Hospodářský výpadek je ovšem největší 

v případě, kdy nemají přístup k financování tzv. podniky se střední tržní kapitalizací, neboť 

v monitorovacích zprávách EU o výzkumu a vývoji vycházejí tyto podniky pravidelně jako 

nejinovativnější segment podnikové sféry. Portfolio EFSI by mělo mít k jejich finančním 

potřebám zvláštní zřetel. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Investice, které získají podporu z 

EFSI, by měly přispívat k provádění 

stávajících programů a politik Unie a k 

naplňování strategie Unie pro inteligentní 

a udržitelný růst podporující začlenění v 

souladu se závěry Evropské rady ze dne 

17. června 2010. Za tímto účelem by měly 

přispívat k dosahování cílů stanovených v 

článku 170 SFEU, článku 173 SFEU, 

článku 179 SFEU a čl. 194 odst. 1 SFEU.  

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11c) V zájmu lepší koordinace a 

integrace investičních politik Unie byl 

nařízením č. 1303/2013 zaveden společný 

strategický rámec; tento integrovaný 

přístup je třeba odpovídajícím způsobem 

uplatňovat u operací a projektů 

podporovaných prostřednictvím EFSI. 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 d (nový)

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11d) Komise ve svém sdělení o 

energetické unii (COM(2015)0080) 

zdůraznila význam energetické účinnosti 

jakožto svébytného zdroje energie a jasně 

v něm uvádí, že EFSI „představuje 

příležitost k posílení zásadních investic do 

rekonstrukce budov. Přepokládá se, že 

investice do energetické účinnosti vytvoří 

do roku 2020 až 2 miliony pracovních 

míst a do roku 2030 případně další 2 

miliony míst. Aby bylo zajištěno, že EFSI 

bude plnit svůj účel a mobilizovat 

soukromé investice, poskytovat pracovní 

místa, podporovat odolný hospodářský 

rozvoj a snižovat makroekonomickou 

nerovnováhu, je nutné klást zvláštní důraz 

na energetickou účinnost. Proto by měla 

být v rámci Evropského centra pro 

investiční poradenství poskytována 

technická pomoc při vytváření účelových 

investičních platforem pro souhrnné 

projekty v oblasti energetické účinnosti. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 e (nový)

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11e) Vzhledem k tomu, že je zapotřebí 

okamžitě povzbudit evropské hospodářství, 

měl by investiční výbor přislíbit záruky v 

rámci EFSI pouze u operací a projektů, 

které budou smluvně dohodnuty a 

podepsány ve lhůtě tří let od učinění 

příslibu. Pokud nebudou projekty či 

operace podepsány do tří let od učinění 

příslibu, pozbývá příslib platnosti. Přitom 

se EFSI soustředí na činnosti s evropskou 
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přidanou hodnotou, které mají 

bezprostřední dopad a současně generují 

udržitelný hospodářský růst. 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 f (nový)

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11f) Aby bylo zajištěno, že EFSI plní svůj 

účel, je zcela nezbytné vyčlenit z EFSI 

alespoň 5 000 000 000 EUR na 

financování EIF prostřednictvím EIB, 

které bude využito konkrétně ve prospěch 

malých a středních podniků a malých 

podniků se střední tržní kapitalizací. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 g (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11g) Aby bylo zajištěno, že EFSI plní 

svůj účel, je zcela nezbytné vyčlenit z 

EFSI alespoň 5 000 000 000 EUR na 

financování EIF prostřednictvím EIB, 

které bude využito konkrétně ve prospěch 

malých a středních podniků a malých 

podniků se střední tržní kapitalizací a 

inovačních malých a středních podniků a 

inovačních podniků se střední tržní 

kapitalizací. 

Odůvodnění 

Není třeba, aby EFSI objevoval to, co je již známé. V minulých letech vzniklo v rámci 

programu Horizont 2020 a COSME hned několik inovativních finančních nástrojů ve 

prospěch malých a středních podniků a malých podniků se střední tržní kapitalizací, které 

v současnosti fungují v rámci EIF. Přinášejí multiplikační efekt v rozmezí od 1:18 do 1:28 a 

čelí způsobilé poptávce po financování, která o 100 procent přesahuje jejich možnosti. Část 

záruky by proto měla být použita k dorovnání a doplnění stávajících úspěšných nástrojů. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 h (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11h) Sdělení Komise o evropské strategii 

energetické bezpečnosti (COM(2014)330) 

poukázalo na to, že v zájmu zlepšení 

energetické bezpečnosti by členské státy 

měly dokončit provádění právních 

předpisů v oblasti vnitřního trhu s energií, 

zejména pravidla o odděleném vlastnictví, 

včetně ustanovení o tom, že provozovatelé 

přenosových soustav řízení subjekty ze 

třetích zemí musí dodržovat stejné 

podmínky jako subjekty ovládané subjekty 

EU; nedávné zkušenosti s určitými 

provozovateli z třetích zemí, kteří se snaží 

vyhnout plnění právních předpisů EU na 

území EU, nicméně vyžadují přísnější 

uplatňování a posílení příslušných 

pravidel na úrovni EU i na úrovni 

členských států: k tomu může přispět 

ustanovení, že k získání záruky EU jsou 

způsobilé pouze plynárenské projekty, jež 

jsou realizovány v odvětvích plynárenské 

infrastruktury v členských státech, v nichž 

je účinně uplatňováno oddělené 

vlastnictví. 

Odůvodnění 

V zájmu větší energetické bezpečnosti je nezbytné uplatňovat třetí energetický liberalizační 

balíček, především s ohledem na trh s plynem, a zajistit, aby výroba a dodávky plynu byly 

odděleny a aby bylo odděleno vlastnictví v rámci stávajících monopolních sítí. Nedávné 

zkušenosti s určitými provozovateli ze třetích zemí, kteří se snaží vyhnout plnění právních 

předpisů EU na území EU, vyžadují přísnější uplatňování a případně posílení použitelných 

pravidel na úrovni EU i na úrovni členských států. K tomu může přispět ustanovení, že k 

získání záruky EU jsou způsobilé pouze projekty v oblasti plynárenské infrastruktury, jež jsou 

realizovány v odvětvích plynárenské infrastruktury v členských státech, v nichž je účinně 

uplatňováno oddělené vlastnictví. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Mnoho malých a středních podniků i 

podniků se střední tržní kapitalizací v celé 

Unii potřebuje pomoc s přilákáním tržního 

financování, zejména pokud se jedná o 

investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 

těmto podnikům pomoci překonat 

nedostatek kapitálu tím, že umožní EIB a 

Evropskému investičnímu fondu (EIF), 

aby poskytovaly přímé i nepřímé 

kapitálové injekce, jakož i záruky na 

kvalitní sekuritizace úvěrů a další produkty 

poskytované pro účely EFSI. 

(12) Mnoho malých a středních podniků 

i podniků se střední tržní kapitalizací, 

včetně začínajících podniků a podniků 

vzniklých odštěpením, v celé Unii 

potřebuje pomoc s přilákáním tržního 

financování, zejména pokud se jedná o 

investice s vyšší mírou rizika. EFSI by měl 

těmto podnikům pomoci překonat 

nedostatek kapitálu a selhání trhu tím, že 

umožní EIB a EIF, je-li to relevantní, aby 

poskytovaly přímé i nepřímé kapitálové 

injekce, jakož i záruky na kvalitní 

sekuritizace úvěrů a další produkty 

poskytované pro účely EFSI.  

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 

aby mohl využívat jejích solidních 

zkušeností a aby jeho operace přinesly co 

nejdříve pozitivní výsledky. Činnost EFSI 

při poskytování finančních prostředků 

malým a středním podnikům a podnikům 

se střední tržní kapitalizací by měla 

probíhat prostřednictvím EIF, aby se 

využily jeho zkušenosti v této oblasti. 

(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, 

aby mohl využívat jejích solidních 

zkušeností a aby jeho operace přinesly co 

nejdříve pozitivní výsledky. Poskytování 

finančních prostředků z EFSI malým a 

středním podnikům a podnikům se střední 

tržní kapitalizací, začínajícím podnikům a 

podnikům vzniklým odštěpením by mělo 

probíhat prostřednictvím EIF, aby se 

využily jeho zkušenosti v této oblasti.  
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Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

vytvářející velké společenské a 

hospodářské hodnoty. Především by to 

měly být projekty podporující vytváření 

pracovních míst, dlouhodobý růst a 

konkurenceschopnost. EFSI by měl 

podporovat širokou škálu finančních 

produktů, včetně kapitálových nástrojů, 

dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 

co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 

projektu. Tato široká škála produktů by 

měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 

potřebám trhu a zároveň podněcoval 

soukromé investice do daných projektů. 

EFSI by neměl nahrazovat soukromé 

investice; namísto toho by měl fungovat 

jako jejich katalyzátor, přičemž bude řešit 

selhání trhu, aby bylo zajištěno 

nejefektivnější a maximálně strategické 

využití veřejných prostředků. K takovému 

efektivnímu a strategickému využití by měl 

přispět požadavek na dodržení zásad pro 

státní podporu. 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

vytvářející vysokou společenskou, 

environmentální a ekonomickou přidanou 

hodnotu. Prostřednictvím EFSI by měly 

být podporovány projekty, které splňují 

kritéria a cíle stanovené v tomto nařízení, 

které stimulují udržitelnou kvalitní 

zaměstnanost, dlouhodobý udržitelný růst 

a konkurenceschopnost a které pomohou 

dosáhnout cílů EU v oblasti výzkumu a 

vývoje, inovací, klimatu, energetiky a 

digitální agendy. EFSI by měl podporovat 

širokou škálu finančních produktů, včetně 

kapitálových a kvazikapitálových nástrojů, 

dluhových nástrojů nebo záruk, aby vyšel 

co nejlépe vstříc potřebám konkrétního 

projektu. Tato široká škála produktů by 

měla EFSI umožnit, aby se přizpůsobil 

potřebám trhu a zároveň podněcoval 

soukromé investice do daných projektů. 

EFSI by neměl nahradit ani vytlačit 

soukromé investice nebo produkty 

poskytované regionálními a vnitrostátními 

podpůrnými bankami; namísto toho by 

měl fungovat jako jejich katalyzátor, 

přičemž bude řešit selhání trhu, aby bylo 

zajištěno nejefektivnější a maximálně 

strategické využití veřejných prostředků. K 

takovému efektivnímu a strategickému 

využití by měl přispět požadavek na 

dodržení zásad pro státní podporu. 

Pozměňovací návrh  20 

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 
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věnovat zvláštní pozornost energetické 

účinnosti. Při rozhodování o projektech 

v oblasti výroby či přenosu energie je 

třeba posoudit, zda cílů souvisejících se 

zabezpečením dodávek nelze místo toho 

dosáhnout udržitelnějším a nákladově 

efektivnějším způsobem spočívajícím ve 

snížení poptávky po energii, zvýšení 

energetické účinnosti nebo reakci na 

změny poptávky. Zajistilo by se tak, aby 

konkurenční postavení projektů v oblasti 

energetické účinnosti bylo rovnocenné, 

včetně rovnocenné analýzy přínosů a 

nákladů, s projekty, jejichž cílem je zvýšit 

dodávky energie nebo budovat nové 

infrastruktury. 

Odůvodnění 

Sdělení ze dne 25. února 2015 o energetické unii, COM(2015)80 s názvem „Rámcová 

strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny 

klimatu“ zdůrazňuje, že „je třeba zásadně přehodnotit energetickou účinnost a přistupovat 

k ní jako k vlastnímu zdroji energie, jehož hodnota je rovna hodnotě ušetřené energie. V 

rámci přezkumu uspořádání trhu Komise zajistí, že energetická účinnost a reakce strany 

poptávky mohou rovnocenně konkurovat výrobní kapacitě. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 

mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 

zajištěna adicionalita ve srovnání se 

současnými operacemi. EFSI by měl 

financovat projekty v celé Unii, včetně 

zemí nejvíce postižených finanční krizí. 

EFSI by měl být použit pouze v případě, 

kdy není dostupné financování z jiných 

zdrojů za přiměřených podmínek. 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty 

s vyšším poměrem rizika a výnosů, než 

mají stávající nástroje EIB a Unie, aby byla 

zajištěna adicionalita a doplňkovost ve 

srovnání se současnými operacemi. Ještě 

rizikovější profil by měl být přijatelný u 

projektů v oblasti výzkumu, vývoje a 

inovací. EFSI by měl financovat projekty v 

celé Unii, přičemž je nutné se vyvarovat 

zeměpisné koncentrace a podporovat 

investice v regionech s méně rozvinutými 

kapitálovými trhy, včetně zemí nejvíce 

postižených finanční krizí a zemí, v nichž 

došlo k výraznému poklesu investic v 
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poměru k HDP. EFSI by měl být použit 

pouze v případě, kdy není dostupné 

financování z jiných zdrojů za přiměřených 

podmínek. 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Tržní pobídky a adicionalita ze 

strany EFSI by měly zajistit, že se bude 

EFSI zaměřovat na společensky 

a ekonomicky životaschopné projekty, bez 

regionálního předběžného přidělování 

prostředků, zejména za účelem řešení 

velkých investičních potřeb nebo selhání 

trhu. Členským státům, jejichž finanční 

trhy jsou méně rozvinuté, by měla být 

poskytována vhodná technická pomoc 

k zajištění toho, aby mohlo být dosaženo 

obecných cílů tohoto nařízení. Zároveň by 

EFSI měl být schopen podporovat 

projekty šetrné k životnímu prostředí a být 

přínosem pro odvětví a technologie 

s vysokým růstovým potenciálem. 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

které mohou zahrnovat odpovídající míru 

rizika, avšak budou stále splňovat 

konkrétní požadavky na financování z 
EFSI. 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na 

investice, u nichž se očekává, že budou 

ekonomicky a technicky životaschopné a 

financovatelné za podmínek, které nabízí 

produktové portfolio EFSI, ale které se jen 

obtížně uplatňují na trhu. Mimoto by měla 

být průměrná rizikovost projektů EFSI ve 

srovnání s kterýmkoli jiným investičním 

portfoliem v EU vyšší a tento fond by se 

měl zaměřovat na inovace blízké trhu, kde 

je zapotřebí další podpory k překlenutí 
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„údolí smrti“. 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) EFSI by měl mít vhodnou strukturu 

řízení, jejíž funkce by měla být úměrná 

jedinému účelu, jímž je zajištění 

odpovídajícího využití záruky EU. Tato 

řídící struktura by měla být tvořena 

řídícím výborem, výkonným ředitelem a 

investičním výborem. Neměla by 

zasahovat do rozhodování EIB či toto 

rozhodování narušovat, ani by neměla 

nahrazovat řídící orgány EIB. Řídící 

výbor by měl vypracovat pokyny pro 

investování, podle nichž by měl investiční 

výbor rozhodovat o použití záruky EU. 

Tyto pokyny by měly doplňovat pokyny 

uvedené v tomto nařízení pro účely 

uplatňování záruky EU, aniž by byly ve 

vzájemném rozporu. Komise je zmocněna 

k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 

které se týkají pokynů pro investování. 

Výkonný ředitel by měl být odpovědný za 

každodenní řízení EFSI a zajišťovat 

přípravu schůzí investičního výboru. 

Pozměňovací návrh  25 

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 

(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 strukturování a financování 

projektů a v oblasti investičních projektů 

v odvětvích uvedených v tomto nařízení, 
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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. 

jakož i na zeměpisných trzích v Unii. 

Investiční výbor by měl odpovídat řídícímu 

výboru EFSI, jenž by měl provádět dohled 

nad plněním cílů EFSI. V zájmu 

efektivního využití zkušeností EIF by měl 

EFSI podporovat financování pro EIF, aby 

EIF umožnil realizaci individuálních 

projektů týkajících se malých a středních 

podniků a malých podniků se střední tržní 

kapitalizací. Rozhodnutí investičního 

výboru by neměla být nepatřičně 

ovlivňována, aby byla zajištěna plná 

nezávislost výboru, která je klíčem pro 

zachování důvěry investorů. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) V zájmu transparentnosti, 

odpovědnosti a nezávislosti řídícího 

výboru a investičního výboru by měl být 

přijat a uplatňován systém předcházení 

střetům zájmů. 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17b) Investiční výbor zabezpečí, aby byla 

obecná investiční strategie EIF, pokud jde 

o investice zajištěné zárukou EU, v 

souladu s cíli a kritérii stanovenými v 

tomto nařízení. Každodenní řízení a výběr 

projektů a jejich následná kontrola by 

však měly být v působnosti EIF. 
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Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17c) Aby bylo zajištěno, že budou splněny 

cíle stanovené v tomto nařízení a že bude 

docíleno širokého zeměpisného dosahu 

projektů v rámci Unie, měla by být 

členským státům, jejichž kapitálové trhy 

jsou ve srovnání s jinými českými státy 

méně rozvinuté, poskytována technická 

pomoc. 

 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 

měla by Unie poskytnout záruku na částku 

16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 

základě portfolia, mělo by být krytí záruky 

zastropováno v závislosti na druhu 

nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 

nástroje či záruky, jako procento objemu 

portfolia neuhrazených závazků. Očekává 

se, že až bude tato záruka zkombinována s 

částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 

poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 

EFSI generovat dodatečné investice od EIB 

a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 

60 800 000 000 EUR má v období let 2015 

až 2017 s podporou EFSI v Unii generovat 

investice ve výši 315 000 000 000 EUR. 

Záruky spojené s projekty, které jsou 

dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 

jsou k dispozici na podporu nových 

operací. 

(18) Aby mohl EFSI podporovat investice, 

měla by Unie poskytnout záruku na částku 

16 000 000 000 EUR. Je-li poskytováno na 

základě portfolia, mělo by být krytí záruky 

zastropováno v závislosti na druhu 

nástroje, jako jsou dluhové nebo kapitálové 

nástroje či záruky, jako procento objemu 

portfolia neuhrazených závazků. Očekává 

se, že až bude tato záruka zkombinována s 

částkou 5 000 000 000 EUR, kterou má 

poskytnout EIB, měla by podpora ze strany 

EFSI generovat dodatečné investice od EIB 

a EIF ve výši 60 800 000 000 EUR. Těchto 

60 800 000 000 EUR má v období tří let od 

vstupu tohoto nařízení v platnost s 

podporou EFSI v Unii generovat investice 

ve výši nejméně 315 000 000 000 EUR. 

Záruky spojené s projekty, které jsou 

dokončeny, aniž by záruka byla čerpána, 

jsou k dispozici na podporu nových operací 

po dobu dostupnosti záruky. 
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Odůvodnění 

Vzhledem k naléhavé potřebě zlepšení investičního klimatu v Evropě by neměl být podpis 

smluv v rámci EFSI odkládán. Pro podporu by samozřejmě měly být zvoleny pouze skutečně 

způsobilé projekty. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Dne 13. ledna 2015 Komise ve svém 

sdělení představila, jak bude uplatňovat 

stávající pravidla Paktu o stabilitě a růstu. 

Vnitrostátní spolufinancování operací 

podpořených EFSI je podle stávajících 

pravidel Paktu o stabilitě a růstu, která 

jsou stanovena ve sdělení Komise ze dne 

13. ledna 2015, i během přechodného 

období způsobilé k flexibilitě, a to v 

souladu s podmínkami a limity uvedenými 

v tomto sdělení.  

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18b) Aby se zajistilo, že EFSI splňuje 

svůj dvojí účel, je zcela nezbytné, aby byla 

z EFSI vyčleněna částka ve výši 5 000 000 

000 EUR na financování EIF 

prostřednictvím EIB, 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. 
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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  32 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18c) Aby bylo zajištěno, že EFSI splňuje 

svůj cíl, je zcela nezbytné, aby byla z EFSI 

vyčleněna částka ve výši 5 000 000 000 

EUR na financování EIF prostřednictvím 

EIB, 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. 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Za účelem dalšího zvýšení jeho 

zdrojů by měla být účast v EFSI otevřená 

třetím stranám, včetně členských států, 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných agentur vlastněných nebo 

kontrolovaných členskými státy, subjektů 

soukromého sektoru a subjektů mimo 

Unii, a to se souhlasem stávajících 

přispěvatelů. Třetí strany mohou přímo 

přispívat do EFSI a mohou být součástí 

jeho řídící struktury. 

(19) Aby bylo cílové částky 

315 000 000 000 EUR dosaženo v co 

nejkratším termínu, měly by vnitrostátní 

podpůrné banky nebo instituce a 

investiční platformy a fondy s podporou 

záruky ze strany EFSI hrát významnou 

úlohu při určování životaschopných 

projektů, vypracovávání a případně i 

slučování projektů a přilákání 

potenciálních investorů. V této souvislosti 

by mělo být možné zřídit makroregionální 

platformy na podporu přeshraničních 

projektů nebo skupin projektů 

z regionálního pohledu napříč členskými 



 

AD\1059309CS.doc 25/64 PE549.399v03-00 

 CS 

státy. 

 

Pozměňovací návrh  34 

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 a 

společenskou hodnotou, a rovněž 

investičním platformám, které slučují 

malé udržitelné a inovativní projekty 

realizované především regiony, městy a 

malými a středními podniky; jedná se 

například o projekty v oblasti energetické 

účinnosti, jako jsou obnova fondu budov, 

projekty inteligentních sítí a nové služby 

pro občany založené na inovativních 

digitálních nástrojích. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

prostřednictvím evropských strukturálních 

a investičních fondů přispět na financování 

způsobilých projektů, jež jsou 

podporovány zárukou EU. Díky tomuto 

flexibilnímu přístupu by se měl 

maximalizovat potenciál pro přilákání 

investorů do oblastí investic, na něž se 

(21) EFSI by měl být doplňkem 

k probíhajícím regionálním 

a vnitrostátním programům a programům 

EU a k tradičním činnostem EIB. Jsou-li 

splněna veškerá relevantní kritéria 

způsobilosti, mohou třetí strany s EFSI 

spolufinancovat jednotlivé projekty nebo v 

rámci investičních platforem týkajících se 

zeměpisných nebo tematických odvětví a 

členské státy mohou prostřednictvím 
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EFSI zaměřuje.  jakéhokoli druhu unijního financování, 

včetně evropských strukturálních a 

investičních fondů, přispět na financování 

způsobilých projektů, jež jsou 

podporovány zárukou EU.  Díky tomuto 

flexibilnímu přístupu by se měl 

maximalizovat potenciál pro přilákání 

investorů do oblastí investic, na něž se 

EFSI zaměřuje, a zapojení sociálních 

partnerů a veřejných orgánů. 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie musí být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze 

strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto 

účelem formuluje soubor hlavních zásad 

pro posuzování státní podpory, jež bude 

muset daný projekt dodržet, aby byl 

způsobilý pro podporu EFSI. Komise 

sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 

splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 

jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 

posuzována v rámci zjednodušeného a 

zrychleného posouzení státní podpory, při 

němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

Komise zabývat, bude proporcionalita 

veřejné podpory (neexistence nadměrné 

kompenzace). Komise rovněž oznámila, že 

vydá k souboru hlavních zásad další 

pokyny, aby bylo zajištěno efektivní 

využití veřejných prostředků. 

(22) V souladu se Smlouvou o fungování 

Evropské unie musí být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze 

strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto 

účelem formuluje soubor hlavních zásad 

pro posuzování státní podpory, jež bude 

muset daný projekt dodržet, aby byl 

způsobilý pro podporu EFSI. Komise 

sdělila, že pokud daný projekt tato kritéria 

splňuje a obdrží podporu z EFSI, bude 

jakákoli vnitrostátní doplňková podpora 

posuzována v rámci zjednodušeného a 

zrychleného posouzení státní podpory, při 

němž jedinou další otázkou, jíž se bude 

Komise zabývat, bude proporcionalita 

veřejné podpory (neexistence nadměrné 

kompenzace). S cílem zajistit efektivní 

využívání veřejných prostředků by Komise 

měla vydat další pokyny, aby byl zajištěn 

plný soulad s pravidly pro státní podporu 

pro jednotlivá odvětví. Požadavek na 

soulad se zásadami pro státní podporu by 

měl přispět k účinnému využití zdrojů 

EFSI. 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) EIB by měla činnosti podporované ze 

strany EFSI pravidelně hodnotit s cílem 

posoudit jejich relevanci, výsledky a dopad 

a určit aspekty, které by mohly vést ke 

zlepšení budoucích činností. Taková 

hodnocení by měla přispívat k 

odpovědnosti a provedení analýzy 

udržitelnosti. 

(25) EIB a Komise by měly činnosti 

podporované ze strany EFSI pravidelně 

hodnotit s cílem posoudit jejich relevanci, 

výsledky, dopad a rovněž jejich 

koordinaci a soudržnost s dalšími 

politikami a nástroji Unie a určit aspekty, 

které by mohly vést ke zlepšení budoucích 

činností. Taková hodnocení by měla 

přispívat k odpovědnosti a provedení 

analýzy udržitelnosti. 

Odůvodnění 

Vzhledem k potřebě zajistit transparentnost a odpovídající úroveň dohledu ze strany 

normotvůrce představuje hodnocení a následné podávání zpráv klíčový prostředek k zajištění 

hladkého provádění EFSI. 

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno Evropské centrum pro 

investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

mělo poskytovat silnou podporu vývoji a 

přípravě projektů v celé Unii, přičemž bude 

stavět na odborných zkušenostech Komise, 

EIB, vnitrostátních podpůrných bank a 

řídících orgánů evropských strukturálních a 

investičních fondů. Mělo by tak vzniknout 

jednotné kontaktní místo pro dotazy 

týkající se technické pomoci pro investice 

v Unii. 

(26) Vedle operací financování, jež budou 

prováděny prostřednictvím EFSI, by mělo 

být vytvořeno Evropské centrum pro 

investiční poradenství (EIAH). EIAH by 

mělo poskytovat silnou podporu vývoji, 

přípravě a sdružování projektů v celé Unii, 

přičemž bude stavět na odborných 

zkušenostech Komise, EIB, vnitrostátních 

podpůrných bank, řídících orgánů 

evropských strukturálních a investičních 

fondů a na osvědčených postupech 

vyvozených na základě takových projektů, 

jako je ELENA (evropská energetická 

pomoc na místní úrovni), InnovFin 

(finanční prostředky EU pro inovátory) 
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a EEIF (Evropský fond pro energetickou 

účinnost). Mělo by tak vzniknout jednotné 

kontaktní místo pro dotazy týkající se 

technické pomoci pro investice v Unii, kde 

by byla decentralizovaně poskytována 

technická pomoc. Zřízení EIAH jakožto 

jednotného kontaktního místa a zavedení 

nových služeb, které bude poskytovat, 

nijak nemění cíl stávajících programů 

technické pomoci ani neovlivní jejich 

kvalitu či kapacitu plnit určené úkoly. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (26a) EIAH staví především na 

osvědčených postupech v rámci 

programů, jako je ELENA, EEIF , 

JEREMIE (Společné evropské zdroje pro 

mikropodniky až střední podniky), 

JASPERS (Společná pomoc při podpoře 

projektů v evropských regionech), 

JESSICA (Společná evropská podpora 

udržitelných investic do městských 

oblastí) a JASMINE (Společná akce na 

podporu mikrofinančních institucí 

v Evropě): EIAH případně směruje 

propagátory projektů na tyto subjekty 

a technickou pomoc poskytuje jejich 

prostřednictvím. 

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem krytí rizik spojených se 

zárukou EU pro EIB by měl být zřízen 

záruční fond. Tento záruční fond by měl 

(27) Za účelem krytí rizik spojených se 

zárukou EU pro EIB by měl být zřízen 

záruční fond. Tento záruční fond by měl 
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být vytvořen postupnými platbami z 

rozpočtu Unie. Záruční fond by měl 

následně také získávat příjmy a platby z 

projektů využívajících podpory EFSI a 

částky zpětně získané od dlužníků v 

selhání, když záruční fond již aktivoval 

záruku pro EIB. 

být vytvořen postupnými platbami z 

rozpočtu Unie. Záruční fond by měl 

následně také získávat příjmy a platby z 

projektů využívajících podpory EFSI a 

částky zpětně získané od dlužníků v 

selhání, když záruční fond již aktivoval 

záruku pro EIB. Veškeré příjmy vyplývající 

z operací EFSI a převyšující cílovou 

částku/potřeby záručního fondu se 

převádějí do příslušných rozpočtových 

položek rozpočtu EU, které byly sníženy za 

účelem zřízení záručního fondu EFSI. 

Odůvodnění 

Přebytky zpětných toků a výnosy, které překračují cílové částky záruky EU, by měly být 

vráceny do souhrnného rozpočtu Unie a přiřazeny k té rozpočtové položce, z níž byl čerpán 

původní příspěvek do záručního fondu.  

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Za účelem částečného financování 

příspěvku z rozpočtu Unie by mělo být 

sníženo finanční krytí Horizontu – 

rámcového programu pro výzkum a 

inovace 2014–2020, stanoveného 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/20132, a Nástroje pro 

propojení Evropy, stanoveného nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/20133. Uvedené programy slouží 

cílům, jež nejsou fondem EFSI 

duplikovány. Avšak očekává se, že díky 

snížení krytí obou programů s cílem 

financovat záruční fond bude v některých 

oblastech jejich působnosti zajištěn vyšší 

objem financování, než je možné 

prostřednictvím stávajících programů. 

EFSI by měl být schopen s pomocí 

pákového efektu a záruky EU 

multiplikovat finanční účinek 

v uvedených oblastech výzkumu, vývoje 

(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. Pro tento účel by 

měl rozpočtový orgán v případě potřeby 

využívat všechny dostupné mechanismy 

flexibility a příslušná ustanovení nařízení 

o VFR na období 2014–2020 zajišťující 

maximální linearitu a fungování a 

životaschopnost financování v rámci 

víceletých závazků v souladu s rozpočtem 

stanoveným ve VFR, jako je tomu u 

některých současných programů EU, 

například Horizont 2020 a Nástroj pro 

propojení Evropy. Přezkum financování 

záručního fondu by měl být proveden v 

rámci přezkumu víceletého finančního 

rámce v polovině období, jenž má být 

zahájen nejpozději na konci roku 2016, 

jak je stanoveno v článku 2 nařízení Rady 
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a inovací a dopravní, telekomunikační 

a energetické infrastruktury, a dosáhnout 

tak lepšího výsledku, než kdyby byly zdroje 

vynaloženy prostřednictvím grantů 

v rámci plánovaných programů Horizont 

2020 a Nástroj pro propojení Evropy. Je 

proto vhodné část financování, jež je 

aktuálně určeno pro uvedené programy, 

přesměrovat ve prospěch EFSI. 

(EU) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 

2013, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec na období 2014–2020. Vzhledem k 

tomu, že na úrovni Unie roste potřeba 

politických opatření a výdajových 

programů, které mají vytvářet pobídky pro 

hospodářský růst a tvorbu pracovních 

míst v Evropě, přezkum by měl zvýšit 

dostupné rezervy a prostředky na závazky 

v rámci okruhu 1a. 

__________________  

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – 

rámcový program pro výzkum a inovace 

(2014–2020) a zrušuje rozhodnutí 

č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 104). 

 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129). 

 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 32 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (32a) Členské státy by měly mít možnost 

podílet se na vytváření evropského 

seznamu investičních projektů, mimo jiné 

tím, že budou Komisi a EIB poskytovat 

informace o investičních projektech na 

svém území. Před spuštěním seznamu by 

měly Komise a EIB vést náležité 

konzultace s členskými státy, odborníky a 

zúčastněnými subjekty ohledně zásad a 

obecných pokynů pro projekty, které mají 

být na seznamu uvedeny, a ohledně 

šablony pro zveřejňování informací o 
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jednotlivých projektech. 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 34 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 

evropským občanům, měla by EIB 

Evropskému parlamentu a Radě pravidelně 

podávat zprávy o dosaženém pokroku 

a o výsledcích EFSI. 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči 

evropským občanům od vstupu tohoto 

nařízení v platnost, Komise by měla 

Evropskému parlamentu a Radě předložit 

výroční zprávu obsahující vyhodnocení 

využití záruky EU a splnění obecných cílů 

a kritérií stanovených v tomto nařízení, 

včetně mobilizace soukromého kapitálu, 

adicionality a hospodářské a společenské 

přidané hodnoty. Ve vhodném případě by 

ke zprávě měl být přiložen návrh 

Evropskému parlamentu a Radě na 

změnu tohoto nařízení. EIB by ve 

spolupráci s EIF měla podávat Evropské 

komisi, Evropskému parlamentu a Radě 

pololetně zprávy o finančních a 

investičních operacích EIB a EIF, včetně 

informací o financovaných projektech, 

použitých finančních nástrojích, stavu 

realizace financovaných projektů a 

ztrátách vzniklých EFSI. V případě 

neúspěšných projektů musí zpráva 

obsahovat důkladnou analýzu situace a 

musí zdůraznit možný dopad na záruční 

fond.  

 

Pozměňovací návrh  44 

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 

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy 

podporovat investice v Unii a zajistit 

podnikům s nejvýše 3 000 zaměstnanci 

lepší přístup k financování, nemohou 

dostatečně dosáhnout členské státy 



 

PE549.399v03-00 32/64 AD\1059309CS.doc 

CS 

vzhledem k rozdílům v jejich fiskální 

kapacitě, které ovlivňují jejich schopnost 

jednat, avšak může jich být z důvodu jejich 

rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni 

Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 

cílů, 

samotné, avšak může jich být z důvodu 

jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo 

na úrovni Unie, může Unie přijmout 

opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje toto nařízení rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 

cílů, 

 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (36a) Komise a EIB by měly uzavřít 

dohodu, která upřesní podmínky 

stanovené v tomto nařízení, pokud jde o 

jejich správu EFSI. Uvedená dohoda by 

neměla zasahovat do pravomocí 

normotvůrce Unie, rozpočtového orgánu a 

EIB, jak jsou stanoveny ve Smlouvách, a 

měla by tak být omezena na prvky 

především odborné a administrativní 

povahy, které sice nejsou zásadní, ale jsou 

nezbytné pro účinné provádění EFSI. 

Uvedenou dohodu společně s investičními 

pokyny by měla Komise přijmout 

prostřednictvím aktu v přenesené 

pravomoci. 

Odůvodnění 

Dohoda o EFSI by měla být pouze administrativní povahy a měla by ponechat zásadní prvky 

iniciativy na normotvůrci. Dohoda by měla provádět tato rozhodnutí. Dohoda o EFSI by měla 

být přijata prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, který umožní odpovídající úroveň 

dohledu ze strany normotvůrce. 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise uzavře s Evropskou investiční 

bankou (EIB) dohodu o zřízení 

Evropského fondu pro strategické 

investice (dále jen „EFSI“). 

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 

fond pro strategické investice (dále jen 

„EFSI“), záruka EU a záruční fond EU. 

 2. Za tímto účelem podle tohoto nařízení 

má Komise vyjednat návrh dohody s 

Evropskou investiční bankou (EIB) o 

řízení Evropského fondu pro strategické 

investice („EFSI“). Tato dohoda obsahuje 

výhradně technické a administrativní 

prvky a je v plném souladu s požadavky 

stanovenými v tomto nařízení. 

 3. Komise je zmocněna uzavřít dohodu o 

EFSI jménem Unie a přijmout její 

pozdější změny prostřednictvím aktu v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

17 za předpokladu, že dohoda o EFSI 

bude splňovat požadavky tohoto nařízení. 

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“). 

4. Cílem EFSI je podpořit investice v Unii, 

které povedou ke konkurenčnímu a 

udržitelnému růstu s cílem odstranit 

rozdíly v investicích mezi členskými státy.  

Tím, že se EIP poskytne schopnost nést 

riziko, EFSI: 

 – podpoří dlouhodobé, produktivní a 

strategické investice; 

 – zajistí lepší přístup k financování pro 

podniky s nejvýše 3000 zaměstnanci, se 

zvláštním důrazem na začínající podniky, 

mikropodniky, malé a střední podniky, 

malé podniky se střední kapitalizací.  

2. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 

členské státy. Se souhlasem stávajících 

přispěvatelů mohou k dohodě o EFSI 

rovněž přistoupit jiné třetí strany, včetně 

vnitrostátních podpůrných bank nebo 

veřejných subjektů vlastněných nebo 

5. K dohodě o EFSI mohou přistoupit 

členské státy za podmínek stanovených 

v uvedené dohodě. Se souhlasem 

stávajících přispěvatelů mohou k dohodě o 

EFSI rovněž přistoupit jiné třetí strany, 

včetně vnitrostátních podpůrných bank 
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ovládaných členskými státy, a subjekty 

soukromého sektoru. 

nebo veřejných subjektů vlastněných nebo 

ovládaných členskými státy, a subjekty 

soukromého sektoru. 

 6. Záruky podle tohoto nařízení poskytuje 

investiční výbor pouze na operace a 

projekty, které jsou smluvně dohodnuté a 

podepsané do tří let po učinění příslibu. 

Pokud nebudou operace a projekty 

podepsány do tří let od učinění příslibu, 

pozbývá příslib platnosti. 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Článek 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  Článek 1a 

 Definice 

 Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 

definice: 

 a) „vnitrostátními podpůrnými bankami“ 

nebo „vnitrostátními podpůrnými 

institucemi“ právnické osoby, které se 

zabývají finančními činnostmi 

na profesionálním základě a kterým 

členský stát, bez ohledu na to, zda 

na ústřední, regionální či místní úrovni, 

svěřil mandát k provádění veřejných 

rozvojových nebo podpůrných činností 

s cílem řešit selhání trhu nebo nepříznivé 

investiční situace; 

 b) „investičními platformami“ zvláštní 

účelové jednotky, spravované účty, 

smluvní režimy spolufinancování nebo 

sdílení rizik nebo režimy zavedené 

kterýmikoli jinými prostředky, jejichž 

prostřednictvím subjekty poskytují 

finanční příspěvek s cílem financovat 

řadu investičních projektů v Unii; 

 c) „malými a středními podniky“ neboli 

„MSP“ mikropodniky a malé a střední 

podniky, jak jsou vymezeny v doporučení 

2003/361/ES; 
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 d) „malými společnostmi se střední tržní 

kapitalizací“ právnické osoby mající až 

499 zaměstnanců ve smyslu definice 

uvedené v pokynech Komise C(2014) 

34/2;1a 

 g) „adicionalitou“ podpora EFSI ve 

prospěch operací, které se zabývají 

selháním trhu, rozdíly v investicích či 

nepříznivými investičními situacemi a 

které by nemohly být v daném období 

nebo ve stejném rozsahu či za rozumných 

podmínek provedeny bez podpory EFSI v 

rámci běžných nástrojů EIB, v rámci 

nástrojů EIF, nástrojů EU nebo nástrojů 

nabízených regionálními podpůrnými 

bankami, vnitrostátními podpůrnými 

bankami a komerčními bankami.  Proto je 

možné použít záruku EU v kombinaci se 

stávajícími finančními nástroji EU nebo 

pro účely jejich doplnění, urychlení nebo 

posílení; 

 h) „dohodou o EFSI“ právní nástroj, jímž 

Komise a EIB upřesní podmínky 

stanovené v tomto nařízení pro správu 

EFSI; 

 i) „dohodou o EIAH“ právní nástroj, jímž 

Komise a EIB upřesní podmínky 

stanovené v tomto nařízení pro fungování 

EIAH. 

 _____________ 

 1a Pokyny ke státní podpoře investic v 

rámci rizikového financování 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) ustanovení o zřízení EFSI jako 

samostatného, jasně identifikovatelného 

a transparentního záručního nástroje a 

odděleného účtu spravovaného EIB; 

a) ujednání týkající se zřízení EFSI, jakož 

i výše a podmínky finančního příspěvku, 

který poskytne EIB, včetně podmínek 

financování nebo záruk, které EIB 

prostřednictvím EFSI poskytne 
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Evropskému investičnímu fondu (dále jen 

„EIF“) ve výši alespoň 5 000 000 EUR; 

 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podmínky financování, které EIB 

prostřednictvím EFSI poskytne 

Evropskému investičnímu fondu (dále jen 

„EIF“); 

c) ujednání týkající se záruky EU, která je 

bezpodmínečnou, neodvolatelnou zárukou 

splatnou na první požádání ve prospěch 

EIB, včetně: 

 i) podrobných pravidel pro poskytování 

záruky EU v souladu s článkem 7, mimo 

jiné včetně způsobů krytí a jejího 

vymezeného krytí portfolií konkrétních 

druhů nástrojů; 

 ii) požadavků, aby odměna za 

podstupování rizik byla mezi přispěvatele 

rozdělena poměrně k jejich podílu na 

podstoupeném riziku; 

 iii) požadavků, aby se odměna pro Unii a 

platby na záruku EU prováděly včas a 

jednou ročně po vzájemném započtení 

odměny a ztrát vyplývajících z operací; 

 iv) požadavků upravujících využití záruky 

EU v souladu s článkem 5, zahrnujících 

mimo jiné platební podmínky, jako jsou 

zvláštní lhůty, úroky ze splatných částek a 

nezbytná ujednání týkající se likvidity; 

 v) ustanovení a postupů týkajících se 

vymáhání pohledávek, jež je v souladu s 

čl. 7 odst. 4 svěřeno EIB; 

Odůvodnění 

Dohoda o EFSI by měla být pouze administrativní povahy a měla by ponechat zásadní prvky 

iniciativy na normotvůrci. Příslušná ustanovení by tedy měla být spíše součástí nařízení a 

nikoli dohody o EFSI. S ohledem na to byla přijata příslušná ustanovení. 
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Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) ujednání o řízení týkající se EFSI 

v souladu s článkem 3, aniž je dotčen 

statut Evropské investiční banky; 

d) vymezení způsobů, jakými investiční 

výbor schvaluje využití záruky EU pro 

jednotlivé projekty v souladu s tímto 

nařízením a zejména s článkem 2a; 

Odůvodnění 

Dohoda o EFSI by měla být pouze administrativní povahy a měla by ponechat zásadní prvky 

iniciativy na normotvůrci. Příslušná ustanovení by tedy měla být spíše součástí nařízení a 

nikoli dohody o EFSI. S ohledem na to byla přijata příslušná ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) prováděcí pravidla pro poskytování 

záruky EU v souladu s článkem 7, včetně 

jejího zastropovaného krytí portfolií 

konkrétních druhů nástrojů, čerpání 

záruky EU – k němuž by s výjimkou 

možných ztrát kapitálu mělo docházet 

pouze jednou ročně poté, co proběhne 

vzájemné započtení zisků a ztrát 

vyplývajících z operací – a její odměny a 

požadavku, aby odměna za podstupování 

rizik byla mezi přispěvatele rozdělena 

poměrně k jejich podílu na riziku; 

e) postupy pro předkládání investičních 

návrhů a schvalování návrhů na využití 

záruky EU, včetně: 

 i) postupu pro postupování projektů 

investičnímu výboru; 

 ii) požadavku, aby postupem pro 

předkládání a schvalování návrhů na 

využití záruky EU nebyla dotčena 

rozhodovací pravidla EIB stanovená ve 

statutu Evropské investiční banky; 

 iii) pravidel blíže upřesňujících přechodná 

ustanovení podle článku 20, a zejména 
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způsob, jakým budou operace podepsané 

EIB během období uvedeného v článku 20 

zahrnuty do krytí zárukou EU; 

Odůvodnění 

Dohoda o EFSI by měla být pouze administrativní povahy a měla by ponechat zásadní prvky 

iniciativy na normotvůrci. Příslušná ustanovení by tedy měla být spíše součástí nařízení a 

nikoli dohody o EFSI. S ohledem na to byla přijata příslušná ustanovení. 

 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) ustanovení a postupy ohledně vymáhání 

pohledávek; 

f) postupy pro předkládání investičních 

návrhů a schvalování návrhů na využití 

záruky EU, včetně: 

 i) postupu pro postupování projektů 

investičnímu výboru; 

 ii) požadavku, aby postupem pro 

předkládání a schvalování návrhů na 

využití záruky EU nebyla dotčena 

rozhodovací pravidla EIB stanovená ve 

statutu Evropské investiční banky; 

 iii) pravidel blíže upřesňujících přechodná 

ustanovení podle článku 20, a zejména 

způsob, jakým budou operace podepsané 

EIB během období uvedeného v článku 20 

zahrnuty do krytí zárukou EU; 

Odůvodnění 

Dohoda o EFSI by měla být pouze administrativní povahy a měla by ponechat zásadní prvky 

iniciativy na normotvůrci. Příslušná ustanovení by tedy měla být spíše součástí nařízení a 

nikoli dohody o EFSI. S ohledem na to byla přijata příslušná ustanovení. 
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Pozměňovací návrh  53 

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 rovněž 

konkrétní lhůty a klíčové 

ukazatele výkonnosti, včetně vytváření 

pracovních míst a účasti malých a 

středních podniků; 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

j) způsob krytí zárukou EU. vypouští se 

Odůvodnění 

Podrobná ustanovení týkající se tohoto hlediska jsou připojena výše. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) jakékoli jiné podmínky administrativní 

a organizační povahy týkající se správy 

EFSI. 

 

 

Pozměňovací návrh  56 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dohoda o EFSI jasně rozlišuje mezi 

operacemi provedenými s podporou EFSI 

a ostatními operacemi EIB. 

Dohoda o EFSI jasně rozlišuje mezi 

operacemi provedenými s podporou EFSI 

a ostatními operacemi EIB. Použijí se 

nicméně investiční pokyny a kritéria 

přijaté EIB dne 23. července 2013. 

 

Pozměňovací návrh  57 

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 a kritérii stanovenými v čl. 5 odst. 2 

tohoto nařízení. 

 EIAH staví na současných poradenských 

službách EIB a Komise, pracuje podle 

možností decentralizovaně a: 

 a) funguje jako jednotné centrum pro 

technické poradenství a poskytuje podporu 

při identifikaci, přípravě a vývoji 

investičního projektu; stejně tak poskytuje 
podporu při využívání technické pomoci 

pro strukturování projektu, využívání 

inovativních finančních 

nástrojů, partnerství veřejného 

a soukromého sektoru a popřípadě 
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poradenství o příslušných otázkách 

právních předpisů EU s přihlédnutím k 

rozdílům mezi členskými státy, zejména 

mezi státy s méně rozvinutými 

kapitálovými trhy; 

 b) poskytuje zvláštní podporu investičním 

platformám zaměřeným na odvětví s 

vysokou hospodářskou a společenskou 

přidanou hodnotou nebo platformám, 

které sdružují menší projekty realizované 

především regiony, městy a malými a 

středními podniky do větších 

financovatelných projektů; věnuje zvláštní 

pozornost informování a podpoře 

inovativních podnikatelů; 

 c) vytváří zvláštní nástroj na poskytování 

technické pomoci při zřizování 

investičních platforem pro sdružené 

projekty v oblasti energetické účinnosti na 

decentralizované úrovni; 

 d) poskytuje technickou a finanční pomoc 

při využívání prostředků EFSI 

decentralizovanými orgány, které řídí 

obdobné režimy technické pomoci na 

místní úrovni; posiluje místní znalosti 

s cílem usnadnit poskytování podpory 

z EFSI v celé Unii; 

 e) funguje jako jednotné kontaktní místo 

pro orgány a předkladatele projektů nebo 

je přesměruje na orgány uvedené v bodě 

4;  

 f) zajišťuje strukturální výměnu 

informací a osvědčených postupů mezi 

všemi zúčastněnými stranami zapojenými 

do EFSI, především pokud jde o 

vypracování projektů; 

 g) poskytuje decentralizované platformy 

technické pomoci na podporu rozvoje 

malých a středních podniků, včetně 

začínajících podniků a podniků vzniklých 

odštěpením (spin-off), a na podporu jejich 

spolupráce s vysokými školami a 

výzkumnými organizacemi. 
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Pozměňovací návrh  58 

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. EIAH staví 

především na osvědčených postupech ze 

stávajících programů technické pomoci.  

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Vnitrostátní příspěvky do EFSI se řídí 

týmiž pravidly jako jiné veřejné výdaje a 

investice, musí být prioritou rozpočtové 

politiky a nesmí oslabovat pravidla Paktu 

o stabilitě a růstu. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Článek 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI řídí 

řídící výbor určující strategickou orientaci, 

strategické přidělování aktiv a provozní 

politiky a postupy, včetně investiční 

politiky projektů, které může EFSI 

podpořit, a rizikový profil EFSI, v souladu 

s cíli podle čl. 5 odst. 2. Řídící výbor si za 

předsedu zvolí jednoho ze svých členů. 

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI řídí 

řídící výbor. Řídící výbor určí strategickou 

orientaci, strategické přidělování aktiv 

a provozní politiky a postupy, včetně 

investiční politiky projektů, které může 

EFSI podpořit, a rizikový profil EFSI, 

v souladu s tímto nařízením, a stanoví 

pokyny pro investování, které doplňují 

pokyny uvedené v čl. 5 odst. 2 pro využití 

záruky EU prováděné investičním 

výborem, ale nejsou s nimi v rozporu. 
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Komise je v souladu s článkem 17 

zmocněna k přijímání aktů v přenesené 

pravomoci, které se týkají pokynů pro 

investování. 

2. Dokud jsou jedinými přispěvateli EFSI 

Unie a EIB, přiděluje se počet členů a 

hlasů v řídícím výboru podle příslušné 

výše příspěvků v podobě hotovosti nebo 

záruk. 

2. Dokud jsou jedinými přispěvateli EFSI 

Unie a EIB, přiděluje se počet členů a 

hlasů v řídícím výboru podle příslušné 

výše příspěvků v podobě hotovosti nebo 

záruk. 

Řídící výbor rozhoduje konsensem. Řídící výbor rozhoduje konsensem. 

3. Poté, co k dohodě o EFSI přistoupí další 

strany v souladu s čl. 1 odst. 2, přiděluje se 

počet členů a hlasů v řídícím výboru podle 

příslušné výše příspěvků přispěvatelů v 

podobě hotovosti nebo záruk. Počet členů a 

hlasů Komise a EIB podle odstavce 2 se 

odpovídajícím způsobem přepočítá. 

3. Poté, co k dohodě o EFSI přistoupí další 

strany v souladu s čl. 1 odst. 2, přiděluje se 

počet členů a hlasů v řídícím výboru podle 

příslušné výše příspěvků přispěvatelů v 

podobě hotovosti nebo záruk. Počet členů a 

hlasů Komise a EIB podle odstavce 2 se 

odpovídajícím způsobem přepočítá. 

Řídící výbor při rozhodování usiluje o 

dosažení konsensu. Pokud řídící výbor není 

ve lhůtě stanovené předsedou schopen 

dosáhnout konsensu, přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Řídící výbor při rozhodování usiluje o 

dosažení konsensu. Pokud řídící výbor není 

ve lhůtě stanovené předsedou schopen 

dosáhnout konsensu, přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Rozhodnutí řídícího výboru se nepřijme, 

pokud proti němu hlasuje Komise nebo 

EIB. 

Rozhodnutí řídícího výboru se nepřijme, 

pokud proti němu hlasuje Komise nebo 

EIB. 

4. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

výkonného ředitele, který odpovídá za 

každodenní řízení EFSI a za přípravu 

zasedání investičního výboru uvedeného 

v odstavci 5, jimž také předsedá. 

Výkonnému řediteli je nápomocen 

zástupce výkonného ředitele. 

4. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

výkonného ředitele, který odpovídá 

za každodenní řízení EFSI a za přípravu 

zasedání investičního výboru uvedeného 

v odstavci 5, jimž také předsedá. 

Výkonnému řediteli je nápomocen 

zástupce výkonného ředitele. 

Výkonný ředitel předkládá řídícímu výboru 

každé čtvrtletí zprávu o činnosti EFSI. 

Výkonný ředitel předkládá řídícímu výboru 

každé čtvrtletí zprávu o činnosti EFSI. 

Výkonného ředitele a zástupce výkonného 

ředitele jmenuje řídící výbor na základě 

společného návrhu Komise a EIB na 

obnovitelné funkční období tří let. 

Výkonného ředitele a zástupce výkonného 

ředitele jmenuje řídící výbor na základě 

společného návrhu Komise a EIB na 

obnovitelné funkční období tří let. 

5. 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 

5. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má 

investiční výbor, který odpovídá za 

přezkum případných operací, jež jsou zcela 

v souladu s cíli a kritérii stanovenými v 

článku 5 tohoto nařízení, a to bez ohledu 
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ohledu na jejich geografickou polohu. na jejich geografickou polohu.   

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. 

Při jmenování odborníků do investičního 

výboru zajistí řídící výbor, aby složení 

investičního výboru bylo různorodé a aby 

tito odborníci měli vysokou úroveň 

relevantních tržních zkušeností v oblasti 

strukturování projektů a projektového 

financování, co se týče investičních 

projektů, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2. 

 Investiční výbor je jmenován řídícím 

výborem na obnovitelné funkční období až 

tří let. Odborníci jsou jmenováni v 

otevřeném a transparentním výběrovém 

řízení. 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí 

prostou většinou. 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Unie poskytne EIB záruku na finanční 

nebo investiční operace, které jsou 

prováděny v Unii a na něž se vztahuje toto 

nařízení (dále jen „záruka EU“). Záruka 

EU se poskytuje jako záruka na požádání 

pro nástroje uvedené v článku 6. 

Unie poskytne neodvolatelnou a 

bezpodmínečnou záruku na finanční nebo 

investiční operace, které jsou prováděny 

v Unii, na níž se vztahuje toto nařízení 

(dále jen „záruka EU“). Záruka EU se 

poskytuje jako záruka na požádání pro 

nástroje uvedené v článku 6. 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

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 

Záruka EU se poskytuje na finanční 

a investiční operace EIB schválené 

investičním výborem uvedeným v čl. 3 

odst. 5 nebo na financování pro EIF v 

souladu s čl. 7 odst. 2 za účelem provádění 
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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: 

finančních nebo investičních operací EIB 

schválených tímto investičním výborem. 

Dotčené operace musí být v souladu 

s politikami Unie a musí podporovat jeden 

nebo více z těchto obecných cílů: 

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; 

b) investice do vzdělávání a odborné 

přípravy, zdravotní péče, výzkumu a 

vývoje, informačních a komunikačních 

technologií a inovací; 

b) rozvoj a modernizace energetické 

infrastruktury v souladu s prioritami 

energetické unie a s rámci v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2020, 2030 a 

2050, zejména propojování 

elektroenergetických soustav, inteligentní 

sítě na úrovni distribuce, skladování 

energie a synchronizace trhů;  

c) rozšíření energie z obnovitelných 

zdrojů, energetické účinnosti a účinnosti 

zdrojů; 

c) rozšíření energie z obnovitelných zdrojů, 

posílení účinnosti zdrojů, energetické 

účinnosti a úspor energie, se zvláštním 

důrazem na snižování poptávky, a to 

řízením poptávky a rekonstrukcemi 

budov; 

 

d) projekty infrastruktury v oblasti 

životního prostředí, přírodních zdrojů, 

rozvoje měst a v sociální oblasti; 

d) rozvoj informačních a komunikačních 

technologií, digitálních a 

telekomunikačních infrastruktur a 

širokopásmových sítí v rámci celé Unie; 

e) poskytování finanční podpory 

podnikům uvedeným v čl. 1 odst. 1, včetně 

rizikového financování provozního 

kapitálu. 

e) investice do inovace, výzkumu a vývoje, 

včetně výzkumné infrastruktury, pilotních 

a ukázkových projektů, spolupráce mezi 

akademickou a průmyslovou sférou a 

přenosu znalostí a technologií;  

 f) investice do vzdělávání, odborné 

přípravy, podnikatelských dovedností; 

 g) investice do inovativních 

zdravotnických řešení, jako je 

elektronické zdravotnictví, do nových 

účinných léčivých přípravků a do 

sociálního odvětví; 

 h) investice do kulturního a tvůrčího 

odvětví; 

 i) investice do projektů a infrastruktury v 

oblasti ochrany a správy životního 
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prostředí; posílení ekosystémových služeb 

a udržitelného rozvoje měst; 

 j) finanční podpora včetně rizikového 

financování provozního kapitálu pro malé 

a střední podniky, začínající podniky, 

podniky vzniklé odštěpením a malé 

podniky se střední tržní kapitalizací 

prostřednictvím EIF, jakož i pro podniky 

se střední tržní kapitalizací, s cílem zajistit 

si technologické vedoucí postavení v 

inovativních a udržitelných odvětvích; 

 k) financování projektů, které jsou v 

souladu s cíli programu Horizont 2020 a 

nástrojem pro propojení Evropy; 

 EFSI podporuje pouze projekty a operace, 

které: 

 a) jsou v souladu s politikami Unie a tvoří 

inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění; jsou v souladu s cíli článku 9 a 

s článkem 10 a přílohou I nařízení (EU) č. 

1303/2013; 

 b) jsou ekonomicky a technicky 

proveditelné; 

 c) zajišťují adicionalitu; 

 d) maximalizují uvolňování kapitálu 

soukromého sektoru; 

 e) mají čistý přínos pro společnost, včetně 

tvorby udržitelných pracovních míst, s 

ohledem na náklady a přínosy projektu po 

celou dobu jeho očekávaného trvání; 

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 prostřednictvím EIB 

poskytuje na finanční a investiční operace 

prováděné účelovými investičními 

platformami a vnitrostátními podpůrnými 

bankami, které byly schváleny investičním 

výborem uvedeným v čl. 3 odst. 5. Dotčené 

operace jsou v souladu s politikami Unie a 

s kritérii způsobilosti stanovenými v čl. 5 

odst. 2. Řídící výbor stanoví politiky 

týkající se způsobilých investičních 

platforem.  

 

 



 

AD\1059309CS.doc 47/64 PE549.399v03-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. EFSI poskytne v návaznosti na 

strategii snižování rizika privilegovaný 

přístup k zárukám pro malé projekty a 

malé aktéry. Takovéto záruky jsou 

poskytovány mimo jiné na zřízení: 

 a) specializovaného fondu energetické 

účinnosti pokrývajícího částku záruk ve 

výši nejméně 5 000 000 000 EUR zejména 

na podporu projektů v programu měst a 

místních samospráv;  

 b) specializovaného fondu pro malé a 

střední podniky pokrývajícího částku 

nejméně 5 000 000 000 EUR a 

realizovaného EIF podle článku 7. 

 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Investice jsou v souladu s pokyny pro 

investování a kritérii přijatými EIB dne 

23. července 2013. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 

4. Jsou-li splněna veškerá relevantní 

kritéria způsobilosti, mohou členské státy 
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využít evropské strukturální a investiční 

fondy pro příspěvek na financování 

způsobilých projektů, do nichž EIB 

investuje s podporou záruky EU. 

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. 

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  66 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komise, EIB a členské státy zajistí, 

aby veškeré investice s podporou EFSI 

zohledňovaly dopad v jednotlivých 

sektorech na místní a regionální úrovni 

z hlediska hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, zvýšení poptávky, aniž by byla 

ovlivněna nabídka, a posílení 

synergického efektu a účinné koordinace 

mezi EFSI a evropskými strukturálními a 

investičními fondy, s cílem zajistit, aby 

přispívaly k dosažení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti Unie a 

snížení nezaměstnanosti. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a 

 

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 

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 
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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; 

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; 

 

Pozměňovací návrh  68 

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, mimo jiné prostřednictvím 

vnitrostátních podpůrných bank či 

institucí nebo 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. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

Článek 7 

 

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, 

1. Záruka EU poskytnutá EIB má výši 

16 000 000 000 EUR, z čehož nejméně 

5 000 000 000 EUR je přiděleno na 

financování EIB pro EIF v souladu 

s odstavcem 2 pro účely stanovené v 
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nesmějí souhrnné platby od Unie v rámci 

záruky pro EIB překročit výši záruky. 

článku 1. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 9, 

nesmějí souhrnné platby od Unie v rámci 

záruky pro EIB překročit výši záruky. 

Nejméně 5 000 000 000 EUR je přiděleno 

na financování EIB pro specializovaný 

fond energetické účinnosti v souladu s čl. 

5 odst. 2a. 

 1a. Záruka EU se poskytuje na podporu 

správců alternativních investičních fondů, 

kteří spravují alternativní investiční fondy 

povolené v souladu se směrnicí 

2011/61/EU, správců subjektů 

kolektivního investování povolených v 

souladu s nařízením 2013/345/EU a 

správců subjektů kolektivního investování 

v souladu s nařízením 2013/346/ES na 

základě dohody s EIB nebo EIF v souladu 

s odstavcem 2 a pod podmínkou, že jsou 

tyto činnosti v souladu s cíli a kritérii 

způsobilosti stanovenými v čl. 5 odst. 2. 

2. Krytí záruky na určitý druh portfolia 

nástrojů uvedených v článku 6 se určí 

podle rizika daného portfolia. Záruka EU je 

způsobilá k poskytování buď záruky na 

první ztrátu na základě portfolia, nebo plné 

záruky. Záruka EU může být poskytnuta na 

rovnocenném základě s jinými přispěvateli. 

2. Krytí záruky na určitý druh portfolia 

nástrojů uvedených v článku 6 se určí 

podle rizika daného portfolia. Záruka EU je 

způsobilá k poskytování buď záruky na 

první ztrátu na základě portfolia, nebo plné 

záruky. Záruka EU může být poskytnuta na 

rovnocenném základě s jinými přispěvateli. 

Pokud EIB poskytuje EIF financování za 

účelem provádění finančních a investičních 

operací EIB, zajišťuje záruka EU plnou 

záruku financování ze strany EIB pod 

podmínkou, že EIB poskytuje stejnou 

částku financování bez záruky EU. Částka 

krytá zárukou EU nesmí překročit 2 500 

000 000 EUR. 

Pokud EIB poskytuje EIF financování za 

účelem provádění finančních a investičních 

operací EIB, zajišťuje záruka EU plnou 

záruku financování ze strany EIB pod 

podmínkou, že EIB poskytuje stejnou 

částku financování bez záruky EU. Částka 

krytá zárukou EU činí alespoň 

5 000 000 000 EUR. Toto financování se 

použije na podporu malých a středních 

podniků, začínajících podniků, podniků 

vzniklých odštěpením a malým podnikům 

se střední tržní kapitalizací. 

3. Pokud EIB čerpá záruku EU v souladu s 

dohodou o EFSI, Unie ji vyplatí 

na požádání v souladu s ustanoveními 

uvedené dohody.  

3. Pokud EIB čerpá záruku EU v souladu s 

dohodou o EFSI, Unie ji vyplatí 

na požádání v souladu s ustanoveními 

uvedené dohody.  

4. Pokud Unie provede jakoukoli platbu 

v rámci záruky EU, usiluje EIB 

o vymožení pohledávek souvisejících s 

4. Pokud Unie provede jakoukoli platbu 

v rámci záruky EU, usiluje EIB 

o vymožení pohledávek souvisejících s 
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vyplacenými částkami a vymožené částky 

uhradí Unii. 

vyplacenými částkami a vymožené částky 

uhradí Unii. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Zřizuje se záruční fond EU (dále jen 

„záruční fond“), z něhož může být EIB 

vyplacena v případě čerpání záruky EU. 

1. Zřizuje se záruční fond EU (dále jen 

„záruční fond“), který představuje likvidní 

rezervu, z níž je EIB vyplacena v případě 

čerpání záruky EU. 

2. Záruční fond je financován: 2. Záruční fond je financován: 

a) platbami ze souhrnného rozpočtu Unie, a) příspěvky ze souhrnného rozpočtu Unie; 

b) výnosy z investovaných zdrojů 

záručního fondu, 

b) výnosy z investovaných zdrojů 

záručního fondu, 

c) částkami získanými od dlužníků v 

selhání v souladu s postupem pro 

vymáhání pohledávek stanoveným v 

dohodě o EFSI, jak je stanoveno v čl. 2 

odst. 1 písm. f), 

c) částkami získanými od dlužníků v 

selhání v souladu s postupem pro 

vymáhání pohledávek stanoveným v 

dohodě o EFSI, jak je stanoveno v čl. 2 

odst. 1 písm. f), 

d) jakýmikoli dalšími platbami, které Unie 

obdrží v souladu s dohodou o EFSI. 

d) příjmy a jakýmikoli dalšími platbami, 

které Unie obdrží v souladu s dohodou o 

EFSI. 

3. Prostředky pro záruční fond podle odst. 

2 písm. c) a d) představují vnitřní účelově 

vázané příjmy v souladu s čl. 21 odst. 4 

nařízení (EU) č. 966/2012. 

3. Prostředky pro záruční fond podle odst. 

2 písm. b), c) a d) představují vnitřní 

účelově vázané příjmy v souladu s čl. 21 

odst. 4 nařízení (EU) č. 966/2012. 

4. Prostředky záručního fondu, jež mu jsou 

poskytnuty podle odstavce 2, jsou řízeny 

přímo Komisí a jsou investovány v souladu 

se zásadou řádného finančního řízení a s 

náležitými obezřetnostními pravidly. 

4. Prostředky záručního fondu, jež mu jsou 

poskytnuty podle odstavce 2, jsou řízeny 

přímo Komisí a jsou investovány v souladu 

se zásadou řádného finančního řízení a s 

náležitými obezřetnostními pravidly. 

5. Prostředky pro záruční fond uvedené 

v odstavci 2 musí být využity tak, aby byla 

dosažena náležitá úroveň odrážející 

celkové závazky ze záruky EU (dále jen 

„cílová částka“). Cílová částka se stanoví 

na 50 % veškerých závazků Unie ze 

záruky. 

5. Prostředky pro záruční fond uvedené 

v odstavci 2 musí být využity tak, aby byla 

dosažena náležitá úroveň odrážející 

celkové závazky ze záruky EU (dále jen 

„cílová částka“). Cílová částka se stanoví 

na 50 % veškerých závazků Unie ze 

záruky. 

Cílová částka bude nejprve dosažena Cílová částka bude nejprve dosažena 
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postupnými platbami zdrojů uvedených v 

čl. 2 písm. a). Dojde-li v průběhu 

prvotního konstituování záručního fondu 

k čerpání záruky, přispějí prostředky pro 

záruční fond uvedené v odst. 2 písm. b), c) 

a d) rovněž k dosažení cílové částky až do 

výše částky odpovídající čerpání záruky. 

nejpozději do roku 2022 postupnými 

platbami zdrojů uvedených v čl. 2 písm. a) 

i prostředky pro záruční fond uvedenými v 

odst. 2 písm. b), c) a d). 

 5a. Prostředky potřebné k dosažení 

původní cílové částky jsou postupně 

schvalovány Evropským parlamentem a 

Radou v rámci ročních rozpočtových 

procesů s řádným ohledem na všechny 

prostředky dostupné v rámci nařízení 

Rady č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 

2013, kterým se stanoví víceletý finanční 

rámec (VFR) na období 2014–2020, se 

zvláštním ohledem na celkové rozpětí pro 

závazky a na nástroj pružnosti. 

 Přezkum financování záručního fondu, 

jak z hlediska prostředků na závazky, tak 

prostředků na platby, provedou Evropský 

parlament a Rada v rámci povolebního 

přezkumu víceletého finančního rámce na 

období 2014–2020, jenž má být zahájen 

nejpozději do konce roku 2016, jak je 

stanoveno v článku 2 nařízení Rady (EU, 

Euratom) č. 1311/2013. 

 

 Pokud by bylo v rámci ročního 

rozpočtového postupu rozhodnuto o 

přesunu prostředků z programů EU, jež 

by posloužily jako zdroj financování pro 

záruční fond EU v letech předcházejících 

přezkumu VFR, obnoví Evropský 

parlament a Rada své původní rozpočty. 

6. Do 31. prosince 2018, a poté každý 

následující rok Komise přezkoumá 

přiměřenost výše záručního fondu, přičemž 

zohlední případná snížení objemu zdrojů v 

důsledku aktivace záruky a posouzení ze 

strany EIB předložené v souladu s čl. 10 

odst. 3. 

6. Do 31. prosince 2018, a poté každý 

následující rok Komise přezkoumá 

přiměřenost výše záručního fondu, přičemž 

zohlední případná snížení objemu zdrojů v 

důsledku aktivace záruky a posouzení ze 

strany EIB předložené v souladu s čl. 10 

odst. 3. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 17, jimiž se nejvýše o 10 % 

upravuje cílová částka stanovená 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 17, jimiž se nejvýše o 10 % 

směrem dolů upravuje cílová úroveň 
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v odstavci 5, aby lépe zohledňovala 

potenciální riziko čerpání záruky EU. 

stanovená v odstavci 5, aby lépe 

zohledňovala potenciální riziko čerpání 

záruky EU. 

7. Poté, co v roce n dojde k úpravě cílové 

částky nebo k posouzení přiměřenosti 

objemu záručního fondu v souladu 

s přezkumem podle odstavce 6: 

7. Poté, co v roce n dojde k úpravě cílové 

úrovně nebo k posouzení přiměřenosti 

zdrojů, které jsou k dispozici v záručním 
fondu, v souladu s přezkumem podle 

odstavce 6: 

e) případný přebytek se jednou transakcí 

vyplatí do zvláštního okruhu ve výkazu 

příjmů v souhrnném rozpočtu Evropské 

unie na rok n+1, 

a) případný přebytek v záručním fondu 

představuje 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 přesunu prostředků do 

záručního fondu EFSI, 

f) případné doplnění záručního fondu se 

vyplatí v ročních splátkách během období 

nejvýše tří let počínaje rokem n+1. 

b) případné doplnění záručního fondu se 

vyplatí v ročních splátkách během období 

nejvýše tří let počínaje rokem n+1. 

8. Počínaje 1. lednem 2019, pokud 

v důsledku čerpání záruky poklesne objem 

záručního fondu pod 50 % cílové částky, 

předloží Komise zprávu o mimořádných 

opatřeních, která mohou být nutná k jeho 

doplnění. 

8. Pokud v důsledku čerpání záruky 

poklesne objem zdrojů záručního fondu 

pod 50 % závazků, jež byly k danému 

okamžiku přijaty, předloží Komise zprávu 

o mimořádných opatřeních, která mohou 

být nutná k jeho doplnění. 

9. Poté, co dojde k čerpání záruky EU, se 

prostředky pro záruční fond stanovené v 

odst. 2 písm. b), c) a d) převyšující cílovou 

částku použijí k obnovení záruky EU do 

její původní výše. 

9. Poté, co dojde k čerpání záruky EU, se 

prostředky pro záruční fond stanovené 

v odst. 2 písm. b), c) a d) použijí 

k obnovení záruky EU do výše její cílové 

částky. Případná zbývající odměna 

představuje 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 prostředků převedených 

do záručního fondu EFSI. 

 9a. V případě, že dodatečný přebytek 

přetrvává poté, co byly plně splněny 

požadavky podle odst. 7 písm. a) a 

odstavce 9, předloží Komise návrh na 

zvýšení celkové úrovně záruky EU, což 

povede k posílení investičního plánu. 
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Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise a EIB za podpory členských 

států podněcují vytvoření transparentního 

seznamu možných současných i budoucích 

investičních projektů v Unii. Tímto 

seznamem nejsou dotčeny konečné 

projekty vybrané pro podporu podle čl. 3 

odst. 5.  

1. Komise a EIB za podpory členských 

států zahrnující regionální a místní 

orgány i hospodářské a sociální partnery 
podněcují vytvoření transparentního 

seznamu možných současných i budoucích 

investičních projektů v Unii. Tímto 

seznamem nejsou dotčeny konečné 

projekty vybrané pro podporu podle čl. 3 

odst. 5, ale měl by být uveden soulad 

navrhovaných projektů s cíli a kritérii 

způsobilosti stanovenými v článku 5. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise a EIB vypracují, aktualizují a 

pravidelně a strukturovaně rozšiřují 

informace o současných a budoucích 

investicích, které významným způsobem 

přispívají k dosažení cílů politiky EU. 

2. Komise a EIB vypracují, aktualizují a 

pravidelně, strukturovaně a transparentně 

rozšiřují informace o současných 

a budoucích investicích, které významným 

způsobem přispívají k dosažení cílů 

politiky EU, konkrétně informace týkající 

se cílů v oblasti energetiky a životního 

prostředí do roku 2020 a 2030, jimiž by 

mělo být možné urychlit přechod 

k nízkouhlíkovému, cyklickému a 

sdílenému hospodářství. 

 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 
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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 a regionální a místní 

orgány vypracují, aktualizují a pravidelně 

a strukturovaně rozšiřují informace 

o současných a budoucích investičních 

projektech na svém území. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Článek 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Komisi jednou za půl roku zprávu 

o finančních a investičních operacích EIB 

podle tohoto nařízení. Tato zpráva zahrnuje 

posouzení dodržování požadavků ohledně 

využití záruky EU a klíčové ukazatele 

výkonnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. g). 

Zpráva také obsahuje statistické, finanční 

a účetní údaje o každé jednotlivé operaci 

financování a investic EIB, a rovněž 

souhrnné údaje. 

1. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Komisi jednou za půl roku zprávu 

o finančních a investičních operacích EIB 

podle tohoto nařízení. Tato zpráva zahrnuje 

posouzení dodržování požadavků ohledně 

využití záruky EU a klíčové ukazatele 

výkonnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. g). 

Zpráva také obsahuje statistické, finanční 

a účetní údaje o každé jednotlivé operaci 

financování a investic EIB, a rovněž 

souhrnné údaje. Zpráva je připravena 

transparentním a nezávislým způsobem a 

je zveřejněna. 

2. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu a Radě 

jednou ročně zprávu o finančních a 

investičních operacích EIB. Tato zpráva se 

zveřejní a obsahuje:  

2. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

podává Evropskému parlamentu a Radě 

jednou ročně zprávu o finančních a 

investičních operacích EIB podle tohoto 

nařízení. Tato zpráva se zveřejní 

a obsahuje: 

a) posouzení finančních a investičních 

operací na úrovni operace, odvětví, země 

a regionu a jejich souladu s tímto 

nařízením, spolu s posouzením distribuce 

finančních a investičních operací EIB 

podle cílů uvedených v čl. 5 odst. 2; 

a) posouzení finančních a investičních 

operací na úrovni operace, odvětví, země 

a regionu, jejich úrovně adicionality 

a jejich souladu s tímto nařízením, spolu 

s posouzením distribuce finančních a 

investičních operací EIB podle cílů 

uvedených v čl. 5 odst. 2 se zvláštním 

uvedením záruk poskytnutých na projekty 

energetické účinnosti; 

b) posouzení přidané hodnoty, aktivace 

soukromých zdrojů, odhadovaných 

b) posouzení přidané hospodářské a 

společenské hodnoty, územní soudržnosti, 
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a skutečných výstupů, výsledků a dopadu 

finančních a investičních operací EIB 

na souhrnném základě; 

aktivace soukromých zdrojů, 

odhadovaných a skutečných výstupů, 

výsledků a dopadu finančních 

a investičních operací EIB na souhrnném 

základě, popřípadě na úrovni jednotlivých 

projektů, pokud je možné údaje zveřejnit; 

toto posouzení by mělo specifikovat 

způsob a rozsah splnění cílů a kritérií 

stanovených v čl. 5 odst. 5, jako je dopad 

na vytvoření na budoucnost 

orientovaných, udržitelných pracovních 

míst na místní úrovni se zvláštním 

zaměřením na malé a střední podniky, 

udržitelný přechod hospodářství EU, další 

rozvoj digitálních technologií, zachování a 

posílení životaschopnosti ekosystémových 

služeb, snížení závislosti EU na dovozu 

energie a na přírodních zdrojích, zvýšení 

konkurenceschopnosti a inovačního 

potenciálu hospodářství Unie a vedoucí 

postavení EU, pokud jde o nové 

technologie a trhy; 

c) posouzení finančních přínosů 

pro příjemce finančních a investičních 

operací EIB na souhrnném základě; 

c) posouzení finančních přínosů 

pro příjemce finančních a investičních 

operací EIB na souhrnném základě; 

d) posouzení kvality finančních a 

investičních operací EIB;  

d) posouzení kvality finančních a 

investičních operací EIB; 

e) podrobné informace o čerpání záruky 

EU;  

e) podrobné informace o čerpání záruky 

EU; 

f) finanční výkazy EFSI.  f) finanční výkazy EFSI. 

3. Pro účely účetnictví Komise a podávání 

zpráv o rizicích, na která se vztahuje 

záruka EU, a pro účely řízení záručního 

fondu, EIB popřípadě ve spolupráci s EIF 

Komisi každý rok poskytne:  

3. Pro účely účetnictví Komise a podávání 

zpráv o rizicích, na která se vztahuje 

záruka EU, a pro účely řízení záručního 

fondu, EIB popřípadě ve spolupráci s EIF 

Komisi, Evropskému parlamentu a Radě 

jednou za půl roku poskytne: 

a) posouzení rizik EIB a EIF a informace 

o bonitě týkající se finančních a 

investičních operací EIB; 

a) posouzení rizik EIB a EIF a informace 

o bonitě týkající se finančních a 

investičních operací EIB podle tohoto 

nařízení; 

b) údaje o neuhrazených finančních 

závazcích EU v souvislosti se zárukami 

poskytnutými na finanční a investiční 

operace EIB, rozčleněné podle 

b) údaje o neuhrazených finančních 

závazcích EU v souvislosti se zárukami 

poskytnutými na finanční a investiční 

operace EIB podle tohoto nařízení, 
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jednotlivých operací; rozčleněné podle jednotlivých operací; 

c) údaje o celkovém zisku nebo ztrátě 

vyplývajících z finančních a investičních 

operací v rámci portfolií uvedených v 

dohodě o EFSI podle čl. 2 odst. 1 písm. e).  

c) údaje o celkovém zisku nebo ztrátě 

vyplývajících z finančních a investičních 

operací v rámci portfolií uvedených v 

dohodě o EFSI podle čl. 2 odst. 1 písm. e). 

4. EIB poskytne Komisi na vyžádání 

veškeré další informace nezbytné k tomu, 

aby Komise mohla plnit své povinnosti 

v souvislosti s tímto nařízením. 

4. EIB poskytne Komisi na vyžádání 

veškeré další informace nezbytné k tomu, 

aby Komise mohla plnit své povinnosti 

v souvislosti s tímto nařízením. 

5. EIB, popřípadě EIF, poskytne informace 

uvedené v odstavcích 1 až 4 na vlastní 

náklady. 

5. EIB, popřípadě EIF, poskytne informace 

uvedené v odstavcích 1 až 4 na vlastní 

náklady. 

6. Komise zašle do 30. června každého 

roku Evropskému parlamentu, Radě 

a Účetnímu dvoru výroční zprávu o stavu 

záručního fondu a jeho řízení v předchozím 

kalendářním roce. 

6. Komise zašle do 30. června každého 

roku Evropskému parlamentu, Radě 

a Účetnímu dvoru výroční zprávu o stavu 

záručního fondu a jeho řízení v předchozím 

kalendářním roce. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Na žádost Evropského parlamentu se 

výkonný ředitel zúčastní slyšení 

Evropského parlamentu na téma výsledků 

EFSI. 

1. Na čtvrtletním základě nebo na 

konkrétní žádost Evropského parlamentu 

se výkonný ředitel zúčastní slyšení 

Evropského parlamentu na téma výsledků 

EFSI a rozhodnutí přijatých investičním 

výborem. 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Článek 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12 Článek 12 

Hodnocení a přezkum Hodnocení 

1. EIB nejpozději do [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] zhodnotí fungování EFSI. EIB 

1. EIB nejpozději do [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] předloží hodnocení fungování 
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své hodnocení předloží Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi. 

EFSI Evropskému parlamentu, Radě a 

Komisi. 

Komise nejpozději do [PO insert date: 18 

months after the entry into force of this 

Regulation] zhodnotí využívání záruky EU 

a fungování záručního fondu, včetně 

využití prostředků podle čl. 8 odst. 9. 

Komise své hodnocení předloží 

Evropskému parlamentu a Radě. Komise 

své hodnocení předloží Evropskému 

parlamentu a Radě. 

Komise nejpozději do [PO insert date: 12 

months after the entry into force of this 

Regulation] zhodnotí využívání záruky EU 

a fungování záručního fondu, včetně 

využití prostředků podle čl. 8 odst. 9. 

Komise své hodnocení každoročně 

předloží Evropskému parlamentu a Radě. 

2. Do 30. června 2018 a poté každé tři 

roky: 

2. Každoročně a šest měsíců od data 

ukončení dohody o EFSI: 

a) EIB zveřejní komplexní zprávu 

o fungování EFSI; 

a) EIB zveřejní komplexní zprávu 

o fungování EFSI; 

b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 

o využití záruky EU a o fungování 

záručního fondu. 

b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 

o využití záruky EU a o fungování 

záručního fondu. 

3. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

přispívá k hodnocení a zprávě Komise 

podle odstavců 1 a 2 a poskytuje k nim 

nezbytné informace. 

3. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, 

přispívá k hodnocení a zprávě Komise 

podle odstavců 1 a 2 a poskytuje k nim 

nezbytné informace. 

4. EIB a EIF pravidelně poskytují 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

všechny své nezávislé hodnotící zprávy, 

které posuzují praktické výsledky 

konkrétních činností EIB a EIF podle 

tohoto nařízení. 

4. EIB a EIF pravidelně poskytují 

Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 

všechny své nezávislé hodnotící zprávy, 

které posuzují praktické výsledky 

konkrétních činností EIB a EIF podle 

tohoto nařízení. 

5. Komise nejpozději do [PO insert date 

three years after the entry into force of this 

Regulation] předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

tohoto nařízení, doplněnou případně o 

příslušný návrh. 

5. Komise nejpozději do [PO insert date 

three years after the entry into force of this 

Regulation] předloží Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 

tohoto nařízení a posouzení kritérií 

způsobilosti použitých investičním 

výborem a definovaných v článku 5, 

doplněnou případně o příslušný návrh. 
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Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EIB v souladu se svou politikou 

transparentnosti ohledně přístupu 

k dokumentům a informacím na svých 

internetových stránkách zveřejní informace 

týkající se všech finančních a investičních 

operací EIB a toho, jak přispívají 

k dosažení obecných cílů uvedených v čl. 5 

odst. 2. 

EIB v souladu se svou politikou 

transparentnosti ohledně přístupu 

k dokumentům a informacím na svých 

internetových stránkách zveřejní informace 

týkající se všech finančních a investičních 

operací EIB podle tohoto nařízení 

a specifikuje, jak přispívají k dosažení 

obecných cílů a kritérií způsobilosti 

uvedených v čl. 5 odst. 2 k zajištění 

transparentní komunikace s veřejností. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Čl. 15 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. EIB neprodleně informuje úřad OLAF 

a poskytne mu potřebné informace, pokud 

má v jakékoli fázi přípravy, provádění 

nebo ukončování operací, na něž se 

vztahuje záruka EU, důvod se domnívat, 

že existuje možný případ podvodu, 

korupce, praní peněz nebo jiného 

protiprávního jednání, které může ohrozit 

finanční zájmy Unie. 

1. EIB neprodleně informuje úřad OLAF 

a poskytne mu potřebné informace, pokud 

má v jakékoli fázi přípravy, provádění 

nebo ukončování operací, na něž se 

vztahuje záruka EU, důvod se domnívat, 

že existuje možný případ střetu zájmů, 

podvodu, korupce, praní peněz nebo jiného 

protiprávního jednání, které může ohrozit 

finanční zájmy Unie. 

 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. EIB v rámci svých finančních a 1. EIB v rámci svých finančních a 
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investičních operací nepodpoří žádné 

činnosti sloužící protiprávním účelům, 

včetně praní peněz, financování terorismu, 

daňových podvodů nebo daňových úniků, 

korupce a podvodů ovlivňujících finanční 

zájmy Unie. EIB se v souladu se svou 

politikou vůči nedostatečně regulovaným 

nebo nespolupracujícím jurisdikcím 

na základě politik Unie, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Finančního akčního výboru zejména 

nepodílí na žádné finanční nebo investiční 

operaci prostřednictvím subjektu 

umístěného v nespolupracující jurisdikci. 

investičních operací podle tohoto nařízení 

nepodpoří žádné činnosti sloužící 

protiprávním účelům, včetně praní peněz, 

financování terorismu, daňových podvodů 

nebo daňových úniků, korupce a podvodů 

ovlivňujících finanční zájmy Unie. EIB se 

v souladu se svou politikou vůči 

nedostatečně regulovaným 

nebo nespolupracujícím jurisdikcím 

na základě politik Unie, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Finančního akčního výboru zejména 

nepodílí na žádné finanční nebo investiční 

operaci prostřednictvím subjektu 

umístěného v nespolupracující jurisdikci. 

 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Ve svých finančních a investičních 

operacích EIB nepodporuje žádné 

aktivity, které brání Unii na její cestě 

k udržitelnému hospodářskému, 

vědeckému a sociálnímu pokroku; EIB se 

proto nepodílí na žádných projektech, 

které vytvářejí závislost na technologiích, 

výrobních procesech nebo 

infrastrukturách, u nichž hrozí uvíznutí 

na mrtvém bodě, jelikož nejsou v souladu 

s cíli EU v digitální oblasti, oblasti 

energetiky a klimatu do roku 2020, 2030 a 

2050. 

 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při svých finančních a investičních 

operacích uplatňuje EIB zásady 

a standardy stanovené právními předpisy 

Unie o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování 

terorismu, včetně požadavku na přijetí 

přiměřených opatření ke zjištění totožnosti 

skutečných majitelů, je-li to na místě. 

2. Při svých finančních a investičních 

operacích podle tohoto nařízení uplatňuje 

EIB zásady a standardy stanovené 

právními předpisy Unie o předcházení 

zneužití finančního systému k praní peněz 

a financování terorismu, včetně požadavku 

na přijetí přiměřených opatření ke zjištění 

totožnosti skutečných majitelů, je-li to na 

místě. 

 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 2 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament ani 

Rada nevysloví námitky ve lhůtě jednoho 

měsíce ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o jeden měsíc. 

Odůvodnění 

Akt v přenesené pravomoci zahrnující dohodu EFSI by měl být přijat urychleně, lhůta pro 

reakci Parlamentu a Rady proto byla zkrácena na jeden měsíc. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

Článek 18 

Nařízení (EU) č. 1291/2014 

Článek 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

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 významný pákový efekt. Je výsledkem dlouhodobého 

legislativního procesu, v němž byly s náležitou pozorností určeny prioritní oblasti, různé 

nástroje a příjemci a v němž bylo dosaženo křehké rovnováhy. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Článek 19 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

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 

významný pákový efekt. Je výsledkem dlouhodobého legislativního procesu, v němž byly s 

náležitou pozorností určeny projekty společného zájmy a různé nástroje. 

 

Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Příloha I 

Nařízení (EU) č. 1291/2014 

Příloha II 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 
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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 významný pákový efekt. Je výsledkem dlouhodobého 

legislativního procesu, v němž byly s náležitou pozorností určeny prioritní oblasti, různé 

nástroje a příjemci a v němž bylo dosaženo křehké rovnováhy. 
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