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Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015: Evropský fond pro strategické 

investice (EFSI)  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. července 2015 o postoji Rady k návrhu 

opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2015 k souhrnnému rozpočtu na rozpočtový rok 

2015, oddíl III – Komise, připojený k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) 

č. 1316/2013 (09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 

kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021, a zejména na článek 41 

tohoto nařízení, 

– s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 přijatý s 

konečnou platností dne 17. prosince 20142, 

– s ohledem na opravný rozpočet č. 1/2015 přijatý s konečnou platností dne 28. dubna 

20153, 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, 

kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–20204 (dále jen "nařízení o 

VFR"), 

– s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) 2015/623 ze dne 21. dubna 2015, kterým se 

mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
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na období 2014–20201, 

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 

parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových 

záležitostech a řádném finančním řízení2, 

– s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2015, který Komise přijala dne 13. ledna 

2015 (COM(2015)0011), 

– s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015, který Rada přijala dne 

26. června 2015 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (09876/2015 – C8-

0172/2015), 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. 

června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro 

investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení 

(EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice3 , 

– s ohledem na články 88 a 91 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a 

energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro regionální rozvoj (A8-

0221/2015), 

A. vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015 je provést potřebné 

změny rozpočtové nomenklatury v souladu s legislativní dohodou ve věci Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI) a provést odpovídající přerozdělení částky 1 360 

milionů EUR v prostředcích na závazky a 10 milionů EUR v prostředcích na platby; 

B. vzhledem k tomu, že za účelem přidělení prostředků pro záruční fond EU v roce 2015 

se přesouvá celková částka ve výši 1 350 milionů EUR v prostředcích na závazky z 

Nástroje pro propojení Evropy (790 milionů EUR), z programu Horizont 2020 

(70 milionů EUR) a z programu ITER (490 milionů EUR); 

C. vzhledem k tomu, že Komise zamýšlí vyrovnat snížení prostředků v programu ITER 

odpovídajícím zvýšením v období 2018–2020; 

D. vzhledem k tomu, že prostředky na závazky a prostředky na platby pro Evropské 

centrum pro investiční poradenství, v obou případech ve výši 10 milionů, jsou v plném 

rozsahu přesunuty z projektu ITER (článek rozpočtu 08 04 01 02); 

E. vzhledem k tomu, že veškeré další prostředky k provádění EFSI, pokud jde o prostředky 

na závazky i na platby, jsou v plném rozsahu přesunuty z jiných položek, takže celková 

výše prostředků na závazky i na platby v rozpočtu na rok 2015 zůstává nezměněna; 

1. bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 v podobě předložené Komisí 

a postoj Rady k tomuto návrhu; 

                                                 
1  Úř. věst. L 103, 22.4.2015, s. 1.  
2  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1. 
3  Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1. 



 

 

2. vítá skutečnost, že rychlá dohoda o EFSI byla možná díky odhodlání všech orgánů 

zajistit jeho fungování co nejdříve; výsledek jednání je sice lepší než původní návrh 

Komise, přesto však lituje negativního dopadu na program Horizont 2020 a Nástroj pro 

propojení Evropy; 

3. opakuje, jakou úlohu má rozpočet Unie při vytváření přidané hodnoty sdílením zdrojů a 

při zajištění vysoké míry synergií mezi evropskými strukturálními a investičními fondy 

a EFSI, přičemž se má zvyšovat multiplikační efekt příspěvků Unie; podporuje získání 

prostředků z dalších zdrojů soukromých a veřejných finančních prostředků k 

financování investic do cílů s evropskou dimenzí, zejména řešení přeshraničních 

problémů v oblastech, jako je energetika, životní prostředí a dopravní infrastruktura; 

4. vítá skutečnost, že proti původnímu návrhu Komise bude navíc částka ve výši 1 000 

milionů EUR financována z celkového rozpětí VFR pro závazky, v němž jsou 

prostředky, které zůstaly k dispozici v rozpětích z rozpočtů na roky 2014 a 2015, čímž 

se sníží prostředky přesunuté z Nástroje pro propojení Evropy a z programu Horizont 

2020; připomíná, že podle článku 14 nařízení o VFR budou zdroje z celkového rozpětí 

VFR pro závazky k dispozici až od roku 2016; 

5. obecně nicméně lituje toho, že dochází k přesunu prostředků právě z Nástroje pro 

propojení Evropy a programu Horizont 2020, protože jde o programy, které jsou 

zásadní pro pracovní místa a růst v Evropě; má proto v úmyslu kompenzovat tyto 

přesuny v nadcházejících ročních rozpočtových procesech; 

6. poukazuje na to, že investice do výzkumu a dopravy jsou životně důležité pro posílení 

role a cíle rozpočtu Unie, tj. stimulovat růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost a 

postupovat vpřed k dosažení cílů strategie Evropa 2020; v tomto ohledu připomíná, že 

programy Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy jsou klíčovými programy v 

rámci okruhu 1a „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“; 

7. potvrzuje svou ochotu přijmout návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 v podobě 

pozměněné Radou v souladu s legislativní dohodou o EFSI, vzhledem ke svému zájmu 

o to, aby byl EFSI spuštěn co nejdříve; 

8. schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015; 

9. pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2015 za přijatý s 

konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Účetnímu dvoru, 

jakož i vnitrostátním parlamentům. 

 


