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PŘIJATÉ TEXTY 
 

P8_TA(2017)0478 

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby 

trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení 

daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 – C8-

0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2016)0597), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 172 a 173, čl. 175 třetí pododstavec a čl. 182 odst. 

1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila návrh 

Parlamentu (C8-0375/2016), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. 

prosince 20161, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. prosince 20162, 

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 

jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. listopadu 2017 

zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na společnou rozpravu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 

výboru podle článku 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru a 

stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní 

ruch, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a 

Výboru pro regionální rozvoj (A8-0198/2017), 

                                                 
1  Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 57. 
2  Úř. věst. C 185, 9.6.2017, s. 62. 



 

 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení; 

3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 

textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0276 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. prosince 2017 k přijetí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017..., kterým se mění nařízení (EU) č. 

1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu 

pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu 

a Evropského centra pro investiční poradenství 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2396.) 

  



 

 

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ 

Prohlášení Komise k navýšení prostředků v programu Nástroje pro propojení Evropy o 

225 milionů EUR 

V návaznosti na politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o financování 

Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0) bude z finančních nástrojů Nástroje 

pro propojení Evropy přerozdělena částka 275 milionů EUR, což ve srovnání s návrhem 

Komise představuje snížení o 225 milionů EUR. 

Komise potvrzuje, že upraví finanční plánování tak, aby odráželo odpovídající navýšení 

programu Nástroje pro propojení Evropy o 225 milionů EUR. 

Komise v rámci ročních rozpočtových postupů na roky 2019–2020 předloží odpovídající 

návrhy, aby zajistila optimální přidělení uvedené částky do programu Nástroje pro propojení 

Evropy. 

 


