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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Současná nízká míra růstu a oživení v Evropské unii po krizovém období je výsledkem 

poklesu produkce způsobeného například zpomalením technologického pokroku, 

strukturálním přesunem k odvětvím s nízkou produktivitou a vysokými mírami pákového 

efektu. Je proto nanejvýš důležité soustředit naše síly a koordinovaně usilovat o to, abychom 

zabránili hrozící dlouhodobé stagnaci hospodářsky, sociálně a společensky odpovědným 

způsobem. 

 

Výbor ITRE v souladu se svým posláním považuje za své hlavní priority optimalizaci odvětví 

energetiky, telekomunikací, digitálních technologií, výzkum a inovace, malé a střední 

podniky a nové a tradiční průmyslové rámce. Tato odvětví jsou základem k velmi potřebnému 

zrychlení evropské produktivity. 

 

Navrhovatelka je toho názoru, že EFSI 2.0 je příležitostí k urychlení evropské produkce 

a dynamickým nástrojem, který může přetvořit stávající investiční rámec v EU, a to 

prostřednictvím harmonizace hospodářského ekosystému, omezením byrokracie 

a odstraněním nedostatečné koordinace a strukturálních problémů. 

  

EFSI však není nástrojem politiky soudržnosti. Měl by spíše povzbuzovat hospodářskou 

kapacitu EU, která by měla pomáhat všem členským státům pokrýt investiční mezery. EFSI je 

mechanismus s přidanou hodnotou, jehož cílem je zvýšit a doplňovat stávající finanční 

prostředky a nástroje, ale nemá s nimi soutěžit. EFSI by proto ani nyní, ani v budoucnosti 

neměl nahradit fondy soudržnosti a podobné nástroje. 

 

Aby byl EFSI úspěšný, co se týče jeho investičních cílů, je třeba, aby podporoval realizaci 

ekonomického potenciálu jednotlivých členských států, a to jak ze zeměpisného, tak 

z odvětvového hlediska. EFSI se bohužel dosud nevypořádal s problémem zeměpisné 

a odvětvové diverzifikace. 

 

Navrhovatelka zdůrazňuje, že EU se nemůže vrátit k růstu a vytváření pracovních míst 

a prosperity prostřednictvím „běžného“ postoje. Musí vyvinout střednědobé a dlouhodobé 

úsilí a vytrvat. Nejedná se o překotný úprk, ale o běh na dlouhou trať. EIB a Komise, které 

jsou primárně odpovědné za provádění EFSI, by měly přijmout tento způsob myšlení. Cílem 

není vyplatit peníze co nejrychleji. Obsah, adicionalita a zeměpisné rozložení jsou důležitější 

než rychlost, s jakou jsou prostředky absorbovány.  

 

Toto stanovisko výboru ITRE se zaměřuje zejména na oblast energetiky, telekomunikací, 

výzkumu, digitálních technologií a malých a středních podniků a upozorňuje na současné 

nedostatky EFSI při řešení odvětvového a zeměpisného selhání trhu a nepříznivých 

investičních situací, což by nyní mělo být odstraněno v EFSI 2.0. 

 

Navrhovatelka na základě výše uvedených úvah navrhuje tyto změny EFSI 2.0: 

 projekty podporované v rámci EFSI by měly být doplňkovější; EIB by měla posílit své 

kapacity k přijetí rizikovějších projektů, a to jak prostřednictvím nástrojů pro sdílení 

rizik, tak i záruk pro případ první ztráty, které jsou obzvláště užitečné pro projekty 

v oblasti infrastruktury; 
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 transparentnost a odpovědnost při výběru by měly být zásadním předběžným 

požadavkem pro kritérium adicionality a provádění nařízení EFSI a měly by být 

zachovány v EFSI 2.0; 

 zeměpisná diverzifikace musí být zajištěna výslovným řešením problému různých 

rizikových přirážek účtovaných u obdobných projektů v různých částech EU, což je 

důsledkem rozdílných rizikových profilů členských států; 

 třetí pilíř investičního plánu pro Evropu (odstranit překážky pro investice) je 

nezbytnou podmínkou pro úspěch EFSI, nemůže však být používán jako alibi s cílem 

ospravedlnit nízkou absorpci EFSI, zejména u zemí podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti nebo členských států, které nejvíce utrpěly nedávnou finanční krizí; 

 Komise by měla úzce spolupracovat s EIB na posílení úlohy národních podpůrných 

institucí a měla by je zřídit v členských státech, kde neexistují; 

 aby přilákala nové prostředky, měla by Komise úzce spolupracovat s finančními 

regulačními orgány EU s cílem umožnit finančním institucím investovat více do 

dlouhodobých projektů infrastruktury uvolněním souvisejících regulačních omezení 

v jejich rozvahách; 

 přísné uplatňování Paktu o stabilitě a růstu by nemělo být pro členské státy překážkou 

při využívání EFSI k investicím do infrastruktury; Komise by měla přijmout politiky 

v tomto směru; 

 zvláštní důraz je třeba klást na projekty podporující růst a vytváření pracovních míst 

v odlehlých oblastech nebo méně rozvinutých regionech; 

 granty Nástroje pro propojení Evropy a další související nástroje by neměly soutěžit 

s EFSI nebo s jeho tržním zaměřením ve snaze shromáždit „nové prostředky“ 

a mobilizovat nevyužitý kapitál; pro úspěšné nastartování investic v EU je proto 

nezbytné co nejlépe kombinovat zdroje; je třeba zvážit regulační rámec, který by 

umožnil toto kombinování; souhrnný návrh finančního nařízení by měl v tomto směru 

být nápomocen; 

 je třeba rozvíjet projekty nadnárodní infrastruktury; Komise by měla usilovat 

o harmonizaci regulačních odlišností mezi členskými státy; to je nezbytné kvůli 

urychlení projektů infrastruktury, které se týkají dvou nebo více členských států nebo 

přeshraničních projektů; 

 pro úspěch EFSI má klíčový význam posílení a rozšíření úlohy Evropského centra pro 

investiční poradenství (EIAH); EIAH by mělo být nápomocno místním orgánům, 

neziskovým institucím a investorům, usnadňovat vytváření investičních platforem, 

pokud jsou nezbytné, napomáhat při vzniku zvláštních účelových jednotek 

a partnerství veřejného a soukromého sektoru, jakož i informovat zúčastněné strany 

o inovativních zdrojích financování, zejména u projektů infrastruktury, projektů 

v oblasti energetiky a projektů v digitálním odvětví; 

 v souladu se závazky COP21 by měl EFSI podporovat nejméně do výše 40 % 

projekty, které přispívají k opatřením v oblasti klimatu, včetně toho, že nejméně 20 % 

financování bude podporovat projekty v oblasti energetické účinnosti; projekty 

v oblasti fosilních paliv musí být vyloučeny; 

 v souladu s konkurenčními výhodami, které má EU v oblasti digitálních technologií, 

by měl EFSI mezi svými prioritami financování upřednostňovat digitální odvětví 

s orientací na budoucnost, zejména projekty, které rozšiřují kapacitu a infrastrukturu 

v oblasti konektivity, kybernetické bezpečnosti, sítí, platforem blockchain, internetu 
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věcí atd.; tyto priority by měli posílit i odborníci z těchto odvětví v EIAH a v řízení 

rozhodovacího postupu EIB; 

 EFSI by měl řešit investiční mezery ve výzkumu, zejména v novátorských odvětvích a 

v odvětvích s nízkou úrovní technologické vyspělosti, která by měla určovat a vytvářet 

poptávku spotřebitelů v příštích 20 letech; 

 Komise a EIB by měly spolupracovat při aktivní identifikaci nespolupracujících 

jurisdikcí a stanovit jasná a veřejně dostupná kritéria, která by zvýšila právní jistotu 

EFSI, aniž by ohrozila unijní normy týkající se otázek souvisejících s daňovou 

správou. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) EFSI, který implementuje 

a spolusponzoruje skupina EIB, je 

jednoznačně na dobré cestě ke splnění cíle 

zmobilizovat nejméně 315 miliard EUR 

dodatečných investic do reálné ekonomiky 

do poloviny roku 2018. Přijetí na trhu 

bylo velmi rychlé zejména v případě okna 

pro malé a střední podniky, kde EFSI plní 

svou úlohu nad očekávání dobře. 

V červenci 2016 bylo okno pro malé 

a střední podniky posíleno o 500 milionů 

EUR v souladu se stávajícími parametry 

nařízení (EU) 2015/1017. Větší podíl 

financování má být zaměřen na malé 

a střední podniky vzhledem k výjimečné 

poptávce trhu po financování malých 

a středních podniků v rámci EFSI: 40% 

zvýšení schopnosti EFSI nést riziko by 

mělo posloužit ke zlepšení přístupu 

malých a středních podniků 

k financování. 

(4) V prvním období svého provádění 

přinesl EFSI významné a slibné výsledky. 

Na to, aby mohl být zhodnocen plný 

dopad EFSI na řešení investičních mezer, 

snižování vysoké nezaměstnanosti 

a zlepšování pomalého růstu v Unii 

v důsledku nedávné finanční krize, je 

zatím příliš brzy. Stávající údaje nicméně 

poukazují na to, že v některých oblastech 

je třeba dosáhnout zlepšení, například 

pokud jde o doplňkovost s ostatními pilíři 

investičního plánu, lepší rozdělování mezi 

členské státy, adicionalitu, správu 

a přilákání udržitelných investic na 

podporu opatření v oblasti klimatu. 

Existují také náznaky, že EFSI zaostává, 

pokud jde o podepsané operace a úhrady, 

a to podle hodnocení jeho fungování ze 

strany EIB, které se týkalo období do 30. 

června 2016. Kromě toho má okno pro 

malé a střední podniky ve srovnání 

s oknem pro infrastrukturu a inovace 

rychlejší přijetí na trhu, což může být 

nicméně způsobeno rozdílnou povahou 

projektů.  
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) EFSI by měl mobilizovat cílených 

315 miliard EUR dodatečných investic do 

poloviny roku 2018. Doposud nebylo 

nicméně vypracováno nezávislé posouzení 

těchto hospodářských výsledků ani 

společenského a environmentálního 

dopadu EFSI. Je třeba připomenout, že 

prvotním cílem EFSI je podpora projektů, 

které zajišťují občanům Unie dlouhodobé 

environmentální a společenské výhody, 

kvalitní dlouhodobá pracovní místa 

a infrastrukturu. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Dne 28. června 2016 došla 

Evropská rada k závěru, že „investiční plán 

pro Evropu, zejména Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI), již přinesl 

konkrétní výsledky a představuje 

významné opatření, jež pomáhá aktivovat 

soukromé investice a zároveň inteligentně 

využít vzácné rozpočtové zdroje.“ Komise 

má v úmyslu předložit v brzké době 

návrhy týkající se budoucnosti EFSI, jimiž 

by se Evropský parlament a Rada měly 

naléhavě zabývat. 

(5) Dne 28. června 2016 došla 

Evropská rada k závěru, že investiční plán 

pro Evropu, zejména EFSI, již přinesl 

konkrétní a významné výsledky. 

Přetrvávají však nedostatky 

a nerovnováha, pokud jde o zeměpisnou 

a odvětvovou diverzifikaci. Ze 

zeměpisného hlediska se do 30. června 

2016 soustředilo 63 % projektů 

podepsaných v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace ve Spojeném 

království, Itálii a Španělsku a 91 % 

v členských státech EU-15. V rámci okna 

pro malé a střední podniky se 54 % 

podepsaných projektů soustředilo v Itálii, 

Francii a Německu a 93 % v členských 

státech EU-15. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat finančně slabým 

východoevropským členským státům 

a pomoci jim překonat stávající investiční 
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potíže a posílit jejich 

konkurenceschopnost. S ohledem na tuto 

nerovnováhu a na stávající finanční 

potíže, strukturální překážky, regulační 

rámce a neochotu investorů podstupovat 

riziko by měla Komise přijmout 

ambiciózní iniciativy, které by napomohly 

mobilizovat soukromé investice, 

a přistoupit k zavedení nezbytných změn 

předpisů s cílem umožnit finančním 

institucím začlenit do jejich portfolia více 

projektů infrastruktury, včetně dalšího 

financování malých a středních podniků, 

pokud přitom budou inteligentně využívat 

vzácné rozpočtové zdroje. Pozornost je 

třeba věnovat i skutečnosti, že stávající 

strukturální nedostatky v některých 

členských státech nepřispívají k tomu, aby 

jiné členské státy využívaly EFSI. 

Z tohoto důvodu by žádný členský stát 

neměl mít nárok využít více než 10 % 

nástroje EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) EFSI byl zřízen na počáteční 

období tří let, přičemž cílem je mobilizace 

přinejmenším 315 miliard EUR v podobě 

investic. Vzhledem k úspěchu je Komise 

odhodlána EFSI zdvojnásobit, a to jak co 

do délky trvání, tak co do finanční 

kapacity. Právní prodloužení se týká 

období současného víceletého finančního 

rámce a mělo by poskytnout celkem 

nejméně půl bilionu EUR investic do roku 

2020. V zájmu ještě většího zvýšení 

kapacit EFSI a dosažení cíle zdvojnásobení 

investičního cíle by členské státy měly 

rovněž pojímat přispívání jako prioritu. 

(6) Vzhledem k pozitivním ukazatelům 

je Komise odhodlána EFSI zdvojnásobit, 

a to jak co do délky trvání, tak co do 

finanční kapacity. Právní prodloužení se 

týká období současného víceletého 

finančního rámce a mělo by poskytnout 

celkem nejméně půl bilionu EUR investic 

do roku 2020. V zájmu ještě většího 

zvýšení kapacit EFSI a dosažení cíle 

zdvojnásobení investičního cíle by členské 

státy měly rovněž pojímat přispívání jako 

prioritu. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Rozšířený EFSI by měl řešit 

přetrvávající selhání trhu a nepříznivé 

investiční situace a nadále mobilizovat 

finanční prostředky ze soukromého sektoru 

pro investice rozhodujícího významu pro 

budoucí vytváření pracovních míst 

v Evropě – zejména pro mladé lidi, růst 

a konkurenceschopnost a posílení 

adicionality. Zahrnuje to investice 

v oblastech energetiky, životního prostředí 

a opatření v oblasti klimatu, sociálního 

a lidského kapitálu a související 

infrastruktury, zdravotní péče, výzkumu 

a inovací, přeshraniční a udržitelné 

dopravy, jakož i digitální transformace. 

Měl by být zejména posílen příspěvek na 

operace podporované z EFSI pro dosažení 

ambiciózních cílů Unie stanovených na 

pařížské konferenci o klimatu (COP21). 

Prioritní projekty energetického propojení 

a projekty energetické účinnosti by rovněž 

měly být stále častějším cílem. Kromě 

toho by měla být zamezena podpora EFSI 

na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře 

soukromých investic v oblasti dopravy 

v zemích podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti nebo u přeshraničních 

dopravních projektů, do nichž je zapojena 

alespoň jedna země podporovaná v rámci 

politiky soudržnosti. V zájmu jasnosti by 

mělo být výslovně stanoveno, že projekty 

v oblasti zemědělství, rybolovu 

a akvakultury, ačkoli jsou již způsobilé, 

patří mezi obecné cíle způsobilé k podpoře 

z EFSI. 

(8) Rozšířený EFSI by měl řešit 

přetrvávající selhání trhu a nepříznivé 

investiční situace a nadále mobilizovat 

finanční prostředky ze soukromého sektoru 

pro investice rozhodujícího významu pro 

vysokou a udržitelnou míru kvalitního 

lidského kapitálu, vytváření kvalitních 

pracovních míst v Evropě – zejména pro 

mladé lidi –, růst a konkurenceschopnost 

a posílení adicionality a pro větší sociální 

soudržnost, sociální začlenění, a tedy 

posílení dobrých životních podmínek 

občanů v Unii. Jeho součástí by měly být 

rovněž investice v oblastech energetiky, 

životního prostředí a opatření v oblasti 

klimatu a související infrastruktury, 

zdravotní péče, výzkumu a inovací, 

přeshraniční a udržitelné dopravy, jakož 

i digitální transformace. Zejména je třeba 

posílit příspěvek na operace podporované 

z EFSI pro dosažení ambiciózních cílů 

stanovených na pařížské konferenci 

o klimatu (COP21) a závazek Unie snížit 

do roku 2050 emise skleníkových plynů 

o 80–95 %. Stále častějším cílem by měly 

být rovněž prioritní projekty propojení 

elektrické energie, projekty energetické 

účinnosti a oběhového hospodářství, 

zejména přispívají-li ke zlepšování 

energetické bezpečnosti a umožňují-li 

jednotlivcům a místním komunitám 

a družstvům aktivně se zapojit, stejně jako 

projekty přizpůsobení energetických sítí, 

projekty zaměřené na výrobu, skladování 

a distribuci energie z obnovitelných zdrojů 

a na alternativní zdroje energie pro 

vozidla a stavebnictví. Podle toho, co bylo 

doposud zaznamenáno, bylo reakcí na 

širokou podporu projektů v oblasti 

energetiky, energetické účinnosti 

a obnovitelných zdrojů energie ze strany 

EFSI odpovídající snížení běžných 
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investic EIB do těchto odvětví, čímž 

nebyla dodržena zásada adicionality. 

Úvěry financované v rámci EFSI by měly 

doplňovat běžné investiční operace EIB. 

Podobně v digitálním odvětví a v rámci 

působnosti ambiciózní politiky Unie 

týkající se digitálního hospodářství by 

měly být stanoveny nové cíle v oblasti 

digitální infrastruktury, aby mohla být 

překonána digitální propast a aby se Unie 

stala celosvětovým vůdcem v novém věku 

tzv. „internetu věcí", technologie 

blockchain a kybernetické a internetové 

bezpečnosti. Kritériem úspěšnosti EFSI by 

navíc měla být pomoc poskytovaná 

oblastem politiky, v nichž byly provedeny 

investiční škrty kvůli financování EFSI, 

jako jsou výzkumné granty, zejména 

v případě nízké úrovně technologické 

připravenosti. Je třeba zamezit podpoře 

EFSI na dálnice, ledaže je potřebná 

k podpoře soukromých investic v oblasti 

dopravy v zemích podporovaných v rámci 

politiky soudržnosti nebo 

u přeshraničních dopravních projektů, do 

nichž je zapojena alespoň jedna země 

podporovaná v rámci politiky soudržnosti. 

V zájmu jasnosti by mělo být výslovně 

stanoveno, že projekty v oblasti 

zemědělství, rybolovu a akvakultury, 

ačkoli jsou již způsobilé, patří mezi obecné 

cíle způsobilé k podpoře z EFSI. Je třeba 

zamezit podpoře EFSI na projekty 

v oblasti fosilních paliv, zejména 

infrastruktury a jaderných zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Je třeba zdůraznit, že EIB v rámci 

svých zvláštních činností podporovaných 

EFSI se svými spoluinvestory 

systematicky využívá účasti u nástrojů pro 

sdílení rizika. Proto je vhodné, aby EIB 
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v případě kombinování zdrojů nebo 

v případě, kdy je to nutné a aktuální, 

zasáhla v rámci uvedených činností 

formou „záruky pro případ první ztráty“ 

s cílem optimalizovat adicionalitu 

mechanismu EFSI a mobilizovat více 

soukromých prostředků. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Je třeba připomenout, že všechny 

světové velmoci vybudovaly svůj vojensko-

průmyslový komplex, aby mohly 

dominovat vědecké a technologické 

konkurenci. Proto je absolutně nezbytné, 

aby Unie učinila totéž a obětovala nemalé 

finanční prostředky – zejména 

prostřednictvím EFSI – na vybudování 

obranného průmyslu Unie, jehož úsilí 

v oblasti výzkumu a vývoje se projeví 

dopadem na civilní oblast, to znamená 

značným ekonomickým dopadem. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Adicionalita, klíčový prvek EFSI, 

by měla být posílena při výběru projektů. 

Operace by měly zejména být způsobilé 

pro podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže 

řeší jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé 

investiční situace. Operace v oblasti 

infrastruktury v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace spojující dva nebo 

více členských států, včetně elektronické 

infrastruktury, by měly být považovány za 

adicionální vzhledem k jejich obtížnosti 

(9) Adicionalita, klíčový prvek EFSI, 

by měla být v rámci každého projektu 

systematicky hodnocena 

a dokumentována a měla by o ní být 

podána zpráva. EIB by měla zveřejňovat 

analytické údaje týkající se jednotlivých 

financovaných projektů, a předběžné 

a následné posouzení u každého projektu 

s podrobným vysvětlením ukazatelů 

a kritérií pro výběr a posouzení. Operace 

by měly zejména být způsobilé pro 

podporu z EFSI pouze tehdy, jestliže řeší 
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a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii. jasně zjištěná selhání trhu či nepříznivé 

investiční situace. Adicionalita by měla být 

rovněž zvýšena zeměpisnými faktory, jako 

je původ příjemce či zeměpisné místo 

určení projektu. Operace v oblasti 

infrastruktury v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace spojující dva nebo 

více členských států, zejména pokud 

alespoň jeden členský stát je zemí 

podporovanou v rámci politiky 

soudržnosti, včetně elektronické 

infrastruktury, by měly být považovány za 

adicionální vzhledem k jejich obtížnosti 

a jejich vysoké přidané hodnotě pro Unii. 

Za adicionální by měly být navíc rovněž 

považovány projekty podporované z EFSI, 

které mají dlouhodobé společenské 

a ekologické přínosy. Měla by být 

vypracována zpráva o činnosti týkající se 

toho, do jaké míry byly zohledněny 

společenské a environmentální faktory. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) EIB již připravila celou řadu 

produktů, které usnadní další 

podstupování rizik, zejména 

prostřednictvím nástrojů sdílení rizik se 

svými spoluinvestory. EIB by měla 

zasáhnout tím, že poskytne „záruky pro 

případ první ztráty“ s cílem optimalizovat 

adicionalitu EFSI a mobilizovat více 

soukromých prostředků a urychlit 

investice, zejména v odvětví 

infrastruktury. 

  

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9b) Transparentnost, pokud jde 

o způsobilost, schvalování a výběr 

projektů, je základní podmínkou a musí se 

odrážet ve struktuře řízení rozhodovacího 

procesu. Je třeba dále vyjasnit úlohu 

řídícího výboru a investičního výboru. 

Výsledek jejich rozhodnutí ve výběrovém 

řízení by měl zajistit adicionalitu a měly 

by být zveřejněny důvody, na základě 

nichž byl projekt zamítnut. Je proto 

důležité soustavně potvrzovat odpovědnost 

subjektů přijímajících rozhodnutí s cílem 

zajistit, aby se u tohoto nařízení 

neopakovaly obtíže zjištěné při provádění 

nařízení (EU) 2015/1017. Komise by navíc 

měla usilovat o rychlé vytvoření předem 

stanovených, jasných, objektivních 

a veřejně dostupných kritérií, která snižují 

právní nejistotu a zlepšují daňovou 

správu, zejména pokud investiční činnosti 

zahrnují subjekty, které mají vazby 

s nespolupracujícími jurisdikcemi. Je 

rovněž třeba zajistit transparentnost 

metodiky, kterou EIB používá při 

stanovování úrokové sazby ze svých 

finančních činností prostřednictvím 

EFSI. Nadměrné přirážky za rizika zemí 

by neměly odrazovat příjemce ze 

znevýhodněných členských států od 

účasti.   

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzhledem k potenciálu ke zvýšení 

efektivity intervence EFSI by mělo být 

podněcováno spojování operací, kdy se 

kombinují nehrazené formy podpory a / 

nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, 

které jsou například k dispozici v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy, 

(10) Vzhledem k potenciálu ke zvýšení 

efektivity intervence EFSI by mělo být 

podněcováno spojování operací, kdy se 

kombinují nehrazené formy podpory a / 

nebo finanční nástroje z rozpočtu Unie, 

které jsou například k dispozici v rámci 

Nástroje pro propojení Evropy, 
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a financování od skupiny EIB, včetně 

financování ze strany EIB v rámci EFSI, 

jakož i od jiných investorů. Kombinování 

zdrojů je zacíleno na posílení přidané 

hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají 

další zdroje od soukromých investorů, a na 

zajištění toho, aby se podporované akce 

staly ekonomicky a finančně 

životaschopnými. 

a financování od skupiny EIB, včetně 

financování ze strany EIB v rámci EFSI, 

jakož i od jiných investorů. Kombinování 

zdrojů je zacíleno na posílení přidané 

hodnoty výdajů Unie tím, že se přilákají 

další zdroje od soukromých investorů, a na 

zajištění toho, aby se podporované akce 

staly ekonomicky a finančně 

životaschopnými. S ohledem na 

komplexnost, která je spjata s těmito 

nástroji, by mělo EIAH rovněž poskytovat 

poučení ohledně optimální volby nástrojů 

financování a jejich propojování. EIAH, 

které je tržním nástrojem poskytujícím 

investiční poradenství v různých odvětvích 

trhu, by mělo v případě potřeby navíc 

umožnit přístup k odborným znalostem 

jiným subjektům se specializovanou 

znalostí konkrétních odvětví trhu. 

Podpora další spolupráce EIAH a jiných 

subjektů poradenství má zásadní význam 

pro úspěšnost EFSI, zejména v těch 

oblastech a segmentech trhu, kde je 

potřebná vyšší specializace a hlubší 

vědomosti. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) V zájmu zlepšení výkonnosti EFSI 

na úrovni členských států i regionů je 

třeba zintenzivnit spolupráci mezi EIB, 

která tento fond řídí, a národními 

podpůrnými bankami či institucemi. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) V zájmu posílení využívání EFSI (11) V zájmu posílení využívání EFSI 



 

PE597.734v02-00 14/34 AD\1121585CS.docx 

CS 

v méně rozvinutých a přechodových 

regionech by měl být rozšířen rozsah 

obecných cílů způsobilých pro podporu 

z EFSI. 

v méně rozvinutých a přechodových 

regionech by měl být rozšířen rozsah 

obecných cílů způsobilých pro podporu 

z EFSI s cílem zajistit vyvážené 

rozdělování projektů v rámci celé Unie 

tak, aby všechny členské státy měly 

přístup k finančním prostředkům. 

S ohledem na přispění k cíli Unie v oblasti 

ekonomické, sociální a územní 

soudržnosti, omezení rozdílů mezi 

regiony, zvýšení počtu kvalitních 

pracovních míst a rozšíření výrobní 

základny členských států, zejména 

členských států nejvíce postižených 

finanční krizí či regionů, které 

v souvislosti s růstem HDP vykazují 

podprůměrné výsledky, je třeba posílit 

územní rovnováhu EFSI v souladu 

s pokyny pro územní diverzifikaci 

a koncentraci a prostřednictvím posílení 

úlohy EIAH. To by mělo být uskutečněno 

při zachování tržní povahy EFSI. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Za účelem částečného financování 

příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do 

záručního fondu EU na dodatečné investice 

by měl být učiněn převod z dostupných 

prostředků Nástroje pro propojení Evropy 

(CEF), poskytnutých podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1316/20134. . Prostředky ve výši 1 145 797 

000 EUR by nadto měly být přesunuty 

z finančních nástrojů Nástroje pro 

propojení Evropy do grantové složky 

Nástroje pro propojení Evropy s cílem 

usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných 

relevantních nástrojů, zejména nástrojů 

zaměřených na energetickou účinnost. 

(14) Za účelem částečného financování 

příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie do 

záručního fondu EU na dodatečné investice 

by mělo dojít k vhodné úpravě cílové 

sazby záručního fondu EU, která by 

umožnila nezbytné navýšení finančních 

prostředků, aniž by byly dále snižovány 

omezené zdroje dostupných prostředků 

Nástroje pro propojení Evropy (CEF) 

a Horizontu 2020, poskytnutých podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/20134 a č. 1291/20135, jak je 

uvedeno v hodnocení, které vypracovala 

Komise. Prostředky ve výši 1 145 797 000 

EUR by nadto měly být přesunuty 

z finančních nástrojů Nástroje pro 

propojení Evropy do grantové složky 

Nástroje pro propojení Evropy s cílem 
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usnadnit kombinaci s EFSI nebo do jiných 

relevantních nástrojů, zejména nástrojů 

zaměřených na energetickou účinnost. 

__________________ __________________ 

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

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

348, 20.12.2013, s. 129). 

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

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

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

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

348, 20.12.2013, s. 129). 

 4a 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, text 

s významem pro EHP (Úř. věst. L 347, 

20.12.2013, s. 104). 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Na základě získaných zkušeností 

s investicemi podporovanými z EFSI by se 

cílová částka záručního fondu měla 

nastavit na 35 % celkových závazků ze 

záruky EU. aby se zajistila odpovídající 

úroveň ochrany. 

(15) Na základě získaných zkušeností 

s investicemi podporovanými z EFSI by se 

cílová částka záručního fondu měla 

nastavit na 32 % celkových závazků ze 

záruky EU, aby se zajistila odpovídající 

úroveň ochrany. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Je zásadně důležité zhodnotit, zda 

a do jaké míry přísné uplatňování Paktu 

o stabilitě a růstu brání některým 

členským státům, zejména těm, které 
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nejvíce utrpěly nedávnou finanční krizí, 

v tom, aby se EFSI účastnily přímo nebo 

nepřímo tím, že budou veřejnými 

financemi přispívat na jednotlivé projekty 

a investiční platformy. Velmi důležité je 

posoudit i to, zda skutečnost, že přímé 

a nepřímé příspěvky členských států 

a orgánů regionální či místní samosprávy 

jsou podle Paktu o stabilitě a růstu 

považovány za „jednorázové“, vede 

k vytváření většího počtu pracovních míst 

a k většímu růstu. Tyto kroky podpoří 

členské státy v provádění potřebných 

reforem, které jsou nezbytné k upevnění 

růstu místních ekonomik. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Je rovněž třeba konstatovat, že 

EFSI je finančním nástrojem, který byl 

vytvořen proto, aby stávajícím finančním 

nástrojům, jako jsou evropské 

strukturální a investiční fondy, fondy 

soudržnosti a Nástroj pro propojení 

Evropy, dodal hodnotu, a nikoli aby jim 

konkuroval. Případné další rozšíření 

EFSI nad rámec stávajícího víceletého 

finančního rámce by mělo navíc zohlednit 

alternativní zdroje financování jiné než 

zdroje uvedené v nařízení (EU) č. 

1291/2013 s ohledem na výzvy týkající se 

postavení Unie jako celosvětového 

vedoucího subjektu ve vědě, výzkumu 

a oblasti objevů. EFSI by proto neměl – 

částečně ani zcela – nahradit stávající 

fondy soudružnosti a strukturální fondy či 

s nimi související nástroje ani ohrozit 

nebo omezit jejich význam. 

 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) V souladu s výjimečnou tržní 

poptávkou po financování malých 

a středních podniků v rámci EFSI, která 

má pokračovat, by v rámci EFSI mělo být 

posíleno okno pro MSP. Zvláštní pozornost 

by měla být věnována sociálním 

podnikům, též prostřednictvím vývoje 

a zavádění nových nástrojů. 

(16) V souladu s výjimečnou tržní 

poptávkou po financování malých 

a středních podniků v rámci EFSI by 

v rámci EFSI mělo být posíleno okno pro 

MSP s dodatečnými zdroji a podpůrnými 

kapacitami centra pro poradenství pro 

MSP. Zvláštní pozornost by měla být 

věnována sociálním podnikům. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Evropská investiční banka 

a Evropský investiční fond by měly zajistit, 

aby koneční příjemci, včetně malých 

a středních podniků, byli informováni 

o existenci podpory EFSI, s cílem více 

zviditelnit záruku EU poskytovanou podle 

nařízení (EU) 2015/1017. 

(17) Evropská investiční banka 

a Evropský investiční fond by měly zajistit, 

aby koneční příjemci, včetně začínajících 

a malých a středních podniků, byli 

informováni o existenci podpory EFSI, 

s cílem více zviditelnit záruku EU 

poskytovanou podle nařízení (EU) 

2015/1017. Logo EFSI by se mělo 

v dohodách o financování nacházet na 

viditelném místě, zejména v případě 

malých a středních podniků, aby se tak 

zvýšila viditelnost EFSI coby iniciativy 

Unie.  

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Evropské centrum pro investiční 

poradenství (EIAH) by mělo být posíleno 

a jeho činnost by se měla zaměřit na 

potřeby, které nejsou dostatečně řešeny 

v rámci stávajících režimů. Zvláštní 

pozornost by se měla věnovat podpoře 

(21) Evropské centrum pro investiční 

poradenství (EIAH) by mělo být posíleno 

pomocí zvýšené dostupnosti 

a transparentnosti a jeho činnost by se 

měla zaměřit na potřeby, které nejsou 

dostatečně řešeny v rámci stávajících 
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přípravy projektů, do nichž jsou zapojeny 

dva nebo více členských států, či projektů, 

které přispívají k dosažení cílů COP21. 

I když cílem EIAH je stavět na stávajících 

poradenských službách EIB a Komise 

a fungovat jako jednotné centrum pro 

technické poradenství pro projektové 

financování v Unii, mělo by centrum 

rovněž aktivně přispívat k cíli odvětvové 

a zeměpisné diverzifikace EFSI a v případě 

potřeby podporovat EIB v zakládání 

projektů. Mělo by rovněž aktivně přispívat 

k vytváření investičních platforem 

a poskytovat poradenství o kombinování 

jiných zdrojů financování ze strany Unie 

s EFSI. 

režimů. Zvláštní pozornost by se měla 

věnovat podpoře přípravy projektů 

přinášejících skutečnou adicionalitu, do 

nichž jsou zapojeny dva nebo více 

členských států, projektů v příhraničních 

oblastech či projektů, které přispívají 

k dosažení cílů COP21. I když cílem EIAH 

je stavět na stávajících poradenských 

službách EIB a Komise a fungovat jako 

jednotné centrum pro technické 

poradenství pro projektové financování 

v Unii, mělo by centrum rovněž aktivně 

přispívat k cíli odvětvové a zeměpisné 

diverzifikace EFSI a v případě potřeby 

podporovat EIB v zakládání a slučování 

projektů tím, že posílí svou místní 

přítomnost v členských státech 

s omezenou kapacitou, ale s velkým 

investičním potenciálem. Je zapotřebí 

navýšit finanční prostředky, aby EIAH 

mohlo vytvořit kanceláře, které budou 

fungovat jako decentralizované regionální 

klastry technické pomoci, a aby se 

zajistilo, že informační materiál bude 

k dispozici ve všech jazycích členských 

států. Mělo by být rovněž zohlednit 

specifika členských států, jako je vyspělost 

finančních trhů, omezené zkušenosti 

v oblasti využívání složitých finančních 

nástrojů, jakož i zvláštní překážky spojené 

s rozvojem a realizací projektů. Mělo by 

rovněž aktivně spolupracovat se 

zavedenými národními podpůrnými 

bankami či institucemi, pracovat s Komisí 

s cílem usnadnit členským státům 

zřizování národních podpůrných bank, 
vytváření odvětvových, tematických či 

regionálních investičních platforem 

a poskytovat poradenství o kombinování 

jiných zdrojů financování ze strany Unie 

s EFSI a poskytovat informace 

o příslušných kritériích způsobilosti, které 

tyto fondy musí splňovat. 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Je třeba pozitivně nahlížet na 

možnost poskytovat určité finanční 

prostředky z EFSI ve formě účasti na 

financovaných projektech. S ohledem na 

možnost poskytovat určité finanční 

prostředky v této formě je vhodné začlenit 

tento systém do veřejných projektů 

předkládaných k financování. 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Nařízení (EU) č. 1316/2013 

a nařízení (EU) 2015/1017 by proto měla 

být odpovídajícím způsobem změněna, 

(22) Nařízení (EU) 2015/1017 by proto 

mělo být odpovídajícím způsobem 

změněno, 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V zájmu lepšího řešení selhání trhu nebo 

nepříznivých investičních situací mají 

zvláštní činnosti EIB podporované z EFSI 

obvykle znaky jako podřízení, účast na 

nástrojích pro sdílení rizik, přeshraniční 

povahu, expozici vůči specifickým rizikům 

nebo jiné zjistitelné aspekty podrobněji 

popsané v příloze II. 

Zvláštní činnosti EIB podporované 

z EFSI musí lépe řešit problémy 

v ekonomické a finanční oblasti, selhání 

trhu a nepříznivé investiční situace, včetně 

rozdílů v investiční kapacitě jednotlivých 

členských států a jejich rozdílných 

rizikových přirážek, potíže při dosahování 

pákového efektu, slabý multiplikační efekt 

investic, složité nadnárodní a přeshraniční 

projekty a nedostatečné podstupování 

rizika, především pokud jde o výzkum, 

inovace, nové technologie a stávající 

i nové infrastruktury. 

 Za tímto účelem mají tyto zvláštní činnosti 

obvykle znaky jako podřízení, účast na 

nástrojích pro sdílení rizik, systémy 
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záruky pro případ první ztráty v případě, 

že je EFSI kombinován s rozpočtovými 

zdroji Unie a/nebo jednotlivých členských 

států, přeshraniční povahu a expozici vůči 

specifickým rizikům nebo jiné zjistitelné 

aspekty podrobněji popsané v příloze II. 

EFSI maximalizuje počet projektů 

a konečných příjemců a potenciální 

pákový efekt. 

EFSI může podporovat i projekty EIB, 

které nesou riziko nižší, než je minimální 

riziko spojené se zvláštními činnostmi EIB, 

pokud je k zajištění adicionality ve smyslu 

prvního pododstavce tohoto odstavce 

nutné využít záruku EU. 

EFSI může podporovat projekty EIB, které 

nesou riziko nižší, než je minimální riziko 

spojené se zvláštními činnostmi EIB, 

pouze tehdy, pokud je k zajištění 

adicionality ve smyslu prvního 

pododstavce tohoto odstavce nezbytné 

využít záruku EU a za předpokladu, že tyto 

projekty nemohou být financovány za 

lepších podmínek prostřednictvím jiných 

zdrojů financování. 

Projekty podporované z EFSI, které 

sestávají z fyzické infrastruktury spojující 

dva nebo více členských států nebo 

spočívající v rozšiřování fyzické 

infrastruktury nebo souvisejících služeb 

k fyzické infrastruktuře z jednoho 

členského státu do jednoho či více 

členských států, se rovněž považují za 

projekty zajišťující adicionalitu.; 

EFSI může podporovat projekty, které 

sestávají z fyzické infrastruktury spojující 

dva nebo více členských států nebo 

spočívající v rozšiřování fyzické 

infrastruktury nebo souvisejících služeb 

k fyzické infrastruktuře z jednoho 

členského státu do jednoho či více 

členských států, pokud tyto projekty 

zajišťují adicionalitu. 

 Adicionalita musí být rovněž spojena 

s inovativní povahou a dlouhodobými 

společenskými a environmentálními 

přínosy projektů a jejich potenciálně 

dlouhodobějšími a rizikovějšími potřebami 

financování. 

 Kromě toho v zájmu lepšího pokrytí 

odvětví, ve kterých nemůže být poptávka 

po finančních prostředcích dostatečně 

uspokojena soukromým trhem a kde 

povaha a rozsah operací a úvěrových 

požadavků neumožňují přístup 

k financování prostřednictvím klasických 

operací EIB, by měl EFSI rovněž 

podporovat finanční mechanismy 

specifické pro jednotlivá odvětví, zejména 

v případě kulturních a tvůrčích odvětví, 

stanovené rámcovými programy Unie, 

jako je záruční mechanismus v rámci 
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programu Kreativní Evropa, a to 

prostřednictvím poskytování záruk na 

navyšování a předsunutí finančních 

prostředků těchto mechanismů. 

 Kromě toho v případě, že je EFSI 

kombinován s jinými fondy, jako je 

Nástroj pro propojení Evropy, Horizont 

2020 a evropské strukturální a investiční 

fondy, se uplatní kritéria adicionality 

a nejrizikovější část pokryje EFSI. 

Financování prostřednictvím EFSI 

nicméně nesmí nahrazovat granty 

z finančních prostředků Unie, jako jsou 

evropské strukturální a investiční fondy, 

Nástroj pro propojení Evropy a Horizont 

2020. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 5 – bod 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) V článku 5 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „2a. Za tímto účelem a v zájmu 

zajištění toho, aby kritéria adicionality 

nezahrnovala pouze finanční nebo 

rizikové proměnné, posuzuje EFSI 

environmentální a sociální výkonnost 

každého podpořeného projektu.“ 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) V čl. 6 odst. 1 se doplňuje 
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pododstavec, který zní: 

 „Investiční výbor odpovídá za zajištění 

toho, aby projekty v rámci záruky EU 

celkově podporovaly sociální a regionální 

soudružnost v celé Unii.“ 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 8 – písm. d 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -i)  písmeno d) se nahrazuje tímto: 

„d)  infrastruktura informačních 

a komunikačních technologií; 

„d) infrastruktura informačních 

technologií, technologií kybernetické 

bezpečnosti a sítí, technologie blockchain 
a komunikačních technologií;“ 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -i a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 8 – písm. f 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 ia) písmeno f) se nahrazuje tímto: 

„f)  vzdělávání a odborná příprava; „f) rozvoj lidského kapitálu, 

vzdělávání a odborná příprava;“ 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod -ii (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 8 – písm. h 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 -ii) písmeno h) se nahrazuje tímto: 
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„h) malé a střední podniky;“ „h) začínající podniky a malé a střední 

podniky;“ 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 7 – odst. 8 – bod 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iia) Doplňuje se nový bod, který zní: 

 „la) obrana“. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. d 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

 Čl. 7 – odst. 12 – pododstavec 2 – druhá věta 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU 

se zveřejňují a zpřístupňují a musí 

obsahovat odůvodnění rozhodnutí, se 

zvláštním důrazem na splnění kritéria 

adicionality. Zveřejnění nesmí obsahovat 

citlivé obchodní informace. Při přijímání 

svého rozhodnutí se investiční výbor opírá 

o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB. 

Rozhodnutí o schválení využití záruky EU 

jsou zveřejňována a zpřístupňována spolu 

s podrobným zápisem a musí obsahovat 

odůvodnění rozhodnutí, se zvláštním 

důrazem na splnění kritéria adicionality. 

Investiční výbor ve svém návrhu přikládá 

větší váhu zaměstnanosti a udržitelnosti. 

Zveřejnění nesmí obsahovat citlivé 

obchodní informace. Při přijímání svého 

rozhodnutí se investiční výbor opírá 

o dokumentaci poskytnutou ze strany EIB. 

Ke každému projektu schválenému 

v rámci EFSI by mělo být připojeno 

podložené a ověřitelné odůvodnění 

řídícího výboru ohledně adicionality. 

Posouzení adicionality jednotlivých 

projektů musí být podrobné, zejména 

pokud jde selhání trhu, o jehož řešení 

EFSI usiluje. 

 Srovnávací přehled funguje jako nástroj 

určování priorit pro každý projekt EFSI 

a po vyhodnocení projektů žádajících 
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o využití záruky EU je zpřístupněn 

veřejnosti. Kromě toho investiční výbor 

používá srovnávací přehled ukazatelů, aby 

bylo zajištěno nezávislé a transparentní 

posouzení potenciálního a skutečného 

využívání záruky EU a aby bylo 

upřednostněno použití záruky EU na 

operace, které vykazují lepší výsledky 

a adicionalitu. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 1. – odst. 1 – bod 5 – bod - a (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e – body ia až ic (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) v čl. 9 odst. 2 písm. e) se doplňují nové 

body, které zní: 

 „ia) technologie blockchain; 

 ib) internetu věcí; 

 ic) infrastruktur kybernetické bezpečnosti 

a ochrany sítí;“ 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a a (nové) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 9 – bod 2 – písm. i a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) v odstavci 2 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ia) podpora iniciativ Unie v odvětví 

obrany, zejména prostřednictvím:  

 i) výzkumu a vývoje na úrovni Unie; 

 ii) rozvoje obranných schopností 

Unie; 

 iii) malých a středních podniků 
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a společností se střední kapitalizací 

v oblasti obrany.“ 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EIB si vytyčí za cíl, že nejméně 40 % 

financování z EFSI v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace bude podporovat 

projekty s komponentami přispívajícími 

k opatřením v oblasti klimatu v souladu se 

závazky COP21. Řídící rada poskytne za 

tímto účelem podrobné pokyny. 

Řídící rada a investiční výbor EFSI zajistí, 

aby každý podporovaný projekt byl 

v souladu s kritérii stanovenými v tomto 

nařízení, pomáhal dosáhnout cílů Unie 

v oblasti klimatu a podporoval její 

přechod k udržitelnosti. Nejméně 40 % 

financování z EFSI v rámci okna pro 

infrastrukturu a inovace je vyčleněno na 

projekty, které přímo plní závazky COP21 

i závazky EU snížit do roku 2050 emise 

skleníkových plynů o 80–95 %. Kromě 

toho je nejméně 20 % financování z EFSI 

vyčleněno na podporu projektů 

energetické účinnosti, přičemž jsou 

upřednostňovány menší inovativní 

projekty ve stavebnictví a zvláštní 

pozornost je věnována projektům 

přispívajícím k odstranění sociálních 

nerovností a k boji proti energetické 

chudobě. Financování z EFSI určené pro 

malé a střední podniky a společnosti se 

střední tržní kapitalizací se do tohoto 

výpočtu nezahrnuje. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. d a (nové) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pravidla o flexibilitě a provádění Paktu 

o stabilitě a růstu v rámci preventivní 
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a nápravné složky paktu nesmí omezovat 

účast členských států na EFSI. V zájmu 

plnění cíle EFSI spočívajícím ve vytváření 

pracovních míst a růstu proto v případě, 

že členské státy a regionální a místní 

správy spolufinancují jednotlivé projekty 

podporované z EFSI, je jejich účast 

považována za jednorázový příspěvek 

v rámci Paktu o stabilitě a růstu. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 12 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Prostředky pro záruční fond 

uvedené v rámci odstavce 2 musí být 

využity tak, aby byla dosažena náležitá 

úroveň (cílová částka) odrážející celkové 

závazky ze záruky EU. Cílová částka se 

stanoví na 35 % celkových závazků ze 

záruky EU.; 

5. Prostředky pro záruční fond 

uvedené v rámci odstavce 2 musí být 

využity tak, aby byla dosažena náležitá 

úroveň (cílová částka) odrážející celkové 

závazky ze záruky EU. Cílová částka se 

stanoví na 32 % celkových závazků ze 

záruky EU.; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a – bod ii 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 – druhá věta  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytuje rovněž pomoc na vypracování 

projektů v oblasti klimatu nebo projektů 

v oblasti oběhového hospodářství či jejich 

součásti, zejména v rámci COP21, 

vypracování projektů v digitálním odvětví, 

jakož i pro vypracování projektů 

uvedených v čl. 5 odst. 1 pátém 

pododstavci.; 

Poskytuje rovněž pomoc na vypracování 

projektů v oblasti klimatu nebo projektů 

v oblasti oběhového hospodářství či jejich 

součásti, zejména v rámci COP21, 

vypracování ambiciózních přeshraničních 

projektů, projektů v oblasti výzkumu 

a inovací, např. v digitálním odvětví 

a odvětví telekomunikací, jakož i pro 

vypracování projektů uvedených v čl. 5 

odst. 1 pátém pododstavci; 



 

AD\1121585CS.docx 27/34 PE597.734v02-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod i 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) posilování místních znalostí s cílem 

usnadnit poskytování podpory z EFSI po 

celé Unii a přispět pokud možno k cíli 

odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI 

uvedenému v oddíle 8 přílohy II, 

a podporou EIB při zahájení operací; 

c) posilování místních a regionálních 

znalostí s cílem usnadnit poskytování 

podpory z EFSI po celé Unii a přispět k cíli 

odvětvové a zeměpisné diverzifikace EFSI 

uvedenému v oddíle 8 přílohy II, 

a podporou EIB a realizátorů projektů při 

zahájení a slučování operací; 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod ii 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) poskytování aktivní podpory při 

zřizování investičních platforem; 

e) poskytování aktivní podpory při 

zřizování investičních platforem, kdykoli to 

je zapotřebí. Investiční platformy 

představují důležitý nástroj pro řešení 

selhání trhu, a to zejména při financování 

vícenásobných, regionálních nebo 

tematických projektů, včetně projektů 

energetické účinnosti a přeshraničních 

projektů. Vzhledem k tomu, že vytváření 

investičních platforem v Unii neodpovídá 

skutečným potřebám trhu, musí být větší 

pozornost věnována rozšíření oblasti 

působnosti a využívání investičních 

platforem, aby bylo umožněno účinné 

slučování malých projektů; 

 



 

PE597.734v02-00 28/34 AD\1121585CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod iii 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) poskytování poradenství ohledně 

kombinace jiných zdrojů financování ze 

strany Unie (jako jsou evropské 

strukturální a investiční fondy, Horizont 

2020, Nástroj pro propojení Evropy) 

s EFSI.“; 

f) poskytování poradenství ohledně 

kombinace EFSI s jinými zdroji 

financování ze strany Unie, jako jsou ESI 

fondy, Horizont 2020 (včetně mj. 

Evropského inovačního 

a technologického institutu) a Nástroj pro 

propojení Evropy), což usnadní optimální 

kombinaci různých zdrojů Unie. Děje se 

tak způsobem, který neodrazuje od 

zapojování nebo uvolňování nových 

finančních prostředků nebo nevyužitého 

kapitálu; 

  

  

  

  

 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b – bod iiia (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii a) Doplňuje se nové písmeno, které 

zní: 

' „fa) poskytování poradenství v případě 

projektů zahrnujících dva či více 

členských států a poskytování podpory při 

zřizování zvláštních účelových jednotek 

nebo jiných subjektů ad hoc včetně 

decentralizovaných klastrů technické 

pomoci s cílem lépe naplňovat potřeby 

konkrétního odvětví nebo regionu, jako 
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jsou například projekty energetické 

účinnosti v jihovýchodních členských 

státech. Poradenství je poskytováno i 

v případě nadnárodních, 

intraregionálních, multiregionálních 

a přeshraničních projektů a také 

v případě možné kombinace s dalšími 

zdroji financování z prostředků Unie, 

včetně fondů, které zahrnují územní 

spolupráci Unie;“ 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. B – bod iii b (nový) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 2 – písm. f b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iii b) Doplňuje se nové písmeno, které 

zní: 

 „fb) poskytování doplňkové podpory 

členským státům, jejichž finanční 

a kapitálové trhy vážně zasáhla nedávná 

finanční krize a v nichž v důsledku toho 

existují významné investiční mezery ve 

strategických odvětvích, které přinášejí 

dlouhodobé konkurenční výhody, včetně 

riskantních a méně rozpracovaných 

projektů v oblasti výzkumu a inovací.“ 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Za účelem dosažení cíle uvedeného 

v odstavci 1 a usnadnění poskytování 

poradenství na místní úrovni usiluje EIAH 

o využívání odborných znalostí EIB, 

Komise, národních podpůrných bank či 

5. Za účelem dosažení cíle uvedeného 

v odstavci 1 a usnadnění poskytování 

poradenství na místní úrovni usiluje EIAH 

o využívání odborných znalostí Komise, 

národních podpůrných bank či institucí 
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institucí a řídících orgánů evropských 

strukturálních a investičních fondů. 

a řídících orgánů evropských strukturálních 

a investičních fondů a o spolupráci s nimi. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d a (nové) 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 14 – odst. 7 

 

Platné znění Pozměňovací návrh 

 da) odstavec 7 se nahrazuje tímto: 

„7. Unie přispívá až do výše 20 000 

000 EUR ročně na krytí nákladů operací 

centra EIAH do 31. prosince 2020 na 

služby poskytované centrem EIAH podle 

odstavce 2, jež jsou nad rámec služeb již 

dostupných v rámci jiných programů Unie, 

pokud tyto náklady nejsou kryty ve 

zbývající výši z poplatků uvedených 

v odstavci 4.“ 

„7. Unie přispívá nezbytnou částkou, 

nejméně však 20 000 000 EUR ročně na 

krytí nákladů operací centra EIAH do 31. 

prosince 2020 za účelem plnění jeho 

posílené odpovědnosti a rozšíření služeb 

poskytovaných centrem EIAH podle 

odstavce 2, jež jsou nad rámec služeb již 

dostupných v rámci jiných programů Unie, 

pokud tyto náklady nejsou kryty ve 

zbývající výši z poplatků uvedených 

v odstavci 4. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 18 – odst. 7 až 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odstavce 7 a 8 se zrušují. vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 19 – odst. 1 a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

EIB a EIB a EIF budou informovat 

konečné příjemce, včetně MSP, o existenci 

podpory EFSI a uloží finančním 

zprostředkovatelům takové informování.; 

EIB a EIF budou informovat konečné 

příjemce, včetně MSP, o existenci podpory 

EFSI, nebo uloží finančním 

zprostředkovatelům takové informování, 

a uvedou tuto informaci na jasně 

viditelném místě v dohodě o financování, 

zejména v případě MSP, a v každé 

smlouvě, jejíž součástí je podpora z EFSI, 

čímž bude zvýšena informovanost 

veřejnosti a zlepšena viditelnost; 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Nařízení (EU) č. 2015/1017 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise poskytne podrobné pokyny, je-li to 

nezbytné; 

Komise poskytne podrobné pokyny, je-li to 

nezbytné. Kromě toho Komise odpovídá za 

formulování standardních kritérií 

a definic za účelem zajištění 

transparentnosti, pokud jde o otázky 

související se správou v oblasti daní. 

Komise navíc předkládá výroční zprávu, 

ve které uvádí podrobné údaje o všech 

projektech v jednotlivých oblastech 

politiky, které obdržely podporu Unie 

prostřednictvím EFSI, mimo jiné 

celkovou výši příspěvku z každého zdroje 

a rizikové profily. EIB také při svých 

finančních a investičních operacích 

uplatňuje 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. 
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Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odvětví telekomunikací: 1 091 602 

000 EUR; 

b) odvětví telekomunikací: 

1 141 602 000 EUR; 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) odvětví energetiky: 5 005 075 000 

EUR. 

c) odvětví energetiky: 5 350 075 000 

EUR. 
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