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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro 
strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) 
č. 1316/2013 (první čtení) 
– obecný přístup 

  

V návaznosti na zasedání Výboru stálých zástupců konané dne 5. března 2015 naleznou 

delegace v příloze kompromisní znění výše uvedeného návrhu vypracované předsednictvím 

s ohledem na přijetí obecného přístupu Radou pro hospodářské a finanční věci na jejím 

zasedání konajícím se dne 10. března 2015. 

Změny oproti znění návrhu Komise jsou vyznačeny tučně nebo symbolem (…) v případě 

vypuštěného textu. 

 Změny právně-lingvistické povahy jsou vyznačeny kurzívou. 
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Návrh  

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY  

 

o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství 

a evropském registru investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) 

č. 1316/2013 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 172 a 173, na čl. 175 

odst. 3 a na čl. 182 odst. 1 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, 

s ohledem na stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, 

v souladu s řádným legislativním postupem, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V důsledku hospodářské a finanční krize se v Unii snížil objem investic. Investice 

dosáhly vrcholu v roce 2007 a od té doby poklesly asi o 15 %. Unie trpí nedostatkem 

investic zejména kvůli nejistotě ohledně ekonomické budoucnosti v Unii, 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. 
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(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 uvedené předpoklady přispět k nastartování pozitivního cyklu, 

v němž investiční projekty pomáhají podpořit zaměstnanost a poptávku a růstový 

potenciál se soustavně zvyšuje. 

(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. 

(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, a prostřednictvím evropského 

semestru, jehož smyslem je koordinace hospodářských politik. Evropská investiční 

banka (EIB) rovněž posílila svou roli při iniciování a podpoře investic v Unii, částečně 

i navýšením kapitálu v prosinci 2012. 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. 

(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. 
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(6) Dne 26. listopadu 2014 představila Komise sdělení s názvem „Investiční plán pro 

Evropu“1, které počítalo s vytvořením Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI), transparentního registru investičních projektů na evropské úrovni a centra pro 

investiční poradenství (Evropské centrum pro investiční poradenství (…)) a zdůraznilo 

ambiciózní plány na odstranění překážek pro investice a na dokončení jednotného trhu. 

(7) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 18. prosince 2014 došla k tomu, že „podpora 

investic a řešení selhání trhů v Evropě představují politickou výzvu stěžejního 

významu“, že „nový důraz na investice spolu se závazkem členských států zintenzivnit 

strukturální reformy a pokračovat ve fiskální konsolidaci podporující růst vytvoří základ 

pro růst a zaměstnanost v Evropě“, vybídla „ke zřízení Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI) v rámci skupiny EIB s cílem mobilizovat v období 2015–2017 nové 

investice ve výši 315 miliard EUR“ a vyzvala skupinu EIB, „aby od ledna 2015 

zahájila činnosti s využitím vlastních zdrojů“. Evropská rada rovněž zdůraznila, že 

„EFSI bude doplněním nad rámec probíhajících programů EU a tradičních 

činností EIB“. 

(8) EFSI je součástí komplexního přístupu, jenž má řešit nejistotu spojenou s veřejnými 

a soukromými investicemi. Uvedená strategie se opírá o tři pilíře: aktivaci finančních 

prostředků pro investice, zajištění toho, aby se investice dostaly do reálné ekonomiky, 

a zlepšení investičního prostředí v Unii. 

(8a) Dne 13. ledna 2015 předložila Evropská komise sdělení2 o tom, jak bude uplatňovat 

stávající pravidla Paktu o stabilitě a růstu. 

1 Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance s názvem 
„Investiční plán pro Evropu“. Dokument COM(2014) 903 final. 

2  Sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance 
s názvem „Nejlepší možné využití flexibility v rámci stávajících pravidel Paktu 
o stabilitě a růstu“. Dokument COM(2015) 12 final. 
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(9) Ke zlepšení investičního prostředí v Unii by mělo dojít odstraněním překážek pro 

investice, posílením jednotného trhu a (…) zvýšením předvídatelnosti regulace. Komise 

oznámila, že její politickou prioritou je „snížit regulační zátěž a současně zachovat 

vysokou úroveň sociální ochrany, ochrany zdraví a životního prostředí a výběr pro 

spotřebitele“ a že „provede revizi pravidel, aby bylo zajištěno, že přispívají 

k agendě pro zaměstnanost a růst“.3 Komise a členské státy by měly neprodleně 

přistoupit k realizaci tohoto úkolu. Tato doprovodná opatření by měla působit nejen 

ve prospěch EFSI, ale investic v celé Evropě obecně. 

(10) Účelem EFSI by měla být i) pomoc při řešení obtíží s financováním a realizací 

produktivních a strategických investic v Unii a ii) zajištění lepšího přístupu 

k financování pro podniky, jakož i další subjekty s nejvýše 3 000 zaměstnanci, se 

zvláštním důrazem na malé a střední podniky, jak jsou vymezeny v tomto nařízení 

(…). Kromě toho je na místě umožnit takovýto zlepšený přístup k financování podnikům 

se střední tržní kapitalizací, tj. podnikům s nejvýše 3 000 zaměstnanci. Překonání 

současných obtíží v oblasti investic v Evropě by mělo přispět k posílení 

konkurenceschopnosti, růstového potenciálu a hospodářské, sociální a teritoriální 

soudržnosti Unie. 

3  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Pracovní program Komise na 
rok 2015 – nový začátek.“ Dokument COM(2014) 910 final. 
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(11) EFSI by měl podporovat strategické investice s vysokou ekonomickou a společenskou 

přidanou hodnotou, jež budou přispívat k dosažení cílů politiky Unie4, jako například 

mimo jiné projekty společného zájmu, jejichž účelem je dotvoření jednotného trhu 

v odvětvích dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury, včetně 

dopravních a energetických propojení, a digitální infrastruktury, rozvoj energie 

z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a rozvoj 

a modernizace energetického odvětví, posílení jeho konkurenceschopnosti a zvýšení 

bezpečnosti dodávek energie, včetně využití místních energetických zdrojů, a přispění 

k udržitelnému rozvoji, a využívání potenciálního synergického působení mezi těmito 

odvětvími; dále v oblasti rozvoje měst a venkova a v sociální oblasti; v oblasti životního 

prostředí a přírodních zdrojů; a jež posilují evropskou vědeckou a technologickou 

základnu a podporují přínosy pro společnost, jakož i lepší využívání ekonomického 

a průmyslového potenciálu politik v oblasti inovací, výzkumu a technologického 

rozvoje, včetně výzkumné infrastruktury a 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 k zelené a udržitelné ekonomice účinně využívající zdroje 

a k udržitelné tvorbě pracovních míst. 

(12) Mnoho malých a středních podniků a 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 subjektům poskytnout možnosti, aby byly lépe 

schopny překonat nedostatek kapitálu a selhání trhu 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. 

4  Jak je stanoveno mimo jiné v 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), 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) a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí 
Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–
2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1639/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 33). 
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(13) EFSI by měl být zřízen v rámci EIB, aby mohl využívat jejích zkušeností a prokazatelné 

schopnosti dosahovat výsledků (...). Činnost EFSI při poskytování finančních prostředků 

malým a středním podnikům a podnikům se střední tržní kapitalizací, jakož i dalším 

subjektům by měla probíhat především prostřednictvím EIF, aby se využily jeho zkušenosti 

v této oblasti. 

(14) EFSI by se měl zaměřovat na projekty vytvářející velké společenské a hospodářské hodnoty. 

Především by se mělo jednat o projekty, které vytvářejí udržitelná pracovní místa 

a podporují (…) dlouhodobý růst a konkurenceschopnost, mimo jiné prostřednictvím 

inovací a rozvoje a šíření technologií. 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 nahradit ani vytlačit 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. (…) 

(15) EFSI by se měl zaměřovat na projekty s vyšším rizikovým (…) profilem, 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 

hospodářskou a finanční krizí. EFSI by měl být použit pouze v případě, kdy není dostupné 

financování z jiných zdrojů za přiměřených podmínek. 

(15a) Tržní pobídky a adicionalita ze strany EFSI by měly zajistit, že se bude EFSI 

zaměřovat na společensky a ekonomicky životaschopné projekty bez odvětvového nebo 

regionálního předběžného přidělování prostředků, zejména za účelem řešení velkých 

investičních potřeb nebo selhání trhu. Pro členské státy, 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. 

(16) EFSI by se měl zaměřovat na investice, u nichž se očekává, že budou ekonomicky 

a technicky životaschopné a že zajistí splacení prostředků věřitelům. Tyto investice by 

měly zahrnovat odpovídající míru rizika, avšak stále splňovat konkrétní požadavky na 

financování z EFSI. 
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(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 složena z řídícího výboru, výkonného ředitele a investičního výboru. Neměla by 

zasahovat do přijímání rozhodnutí EIB nebo toto rozhodování narušovat, ani by 

neměla nahrazovat řídící orgány EIB. Řídící výbor by měl vydat investiční pokyny, 

podle nichž by pak investiční výbor měl rozhodnout o využití záruky EU, v souladu 

s cíli stanovenými v tomto nařízení. Výkonný ředitel by měl být odpovědný za 

každodenní řízení EFSI a zajišťovat přípravu zasedání investičního výboru. 

(17)  Měl by být zřízen investiční výbor, který bude rozhodovat o využití záruky EU na 

jednotlivé projekty a na projekty podporované prostřednictvím vnitrostátních 

podpůrných bank nebo institucí a investičních platforem nebo fondů, které nejsou 

směrovány prostřednictvím EIF. Investiční výbor by měl být složen z nezávislých 

odborníků se znalostmi a zkušenostmi v oblastech operací, které sledují obecné cíle EFSI. 

Investiční výbor by měl odpovídat řídícímu výboru EFSI, jenž by měl provádět dohled nad 

plněním cílů EFSI. Nezávislost investičního výboru je jedním ze zásadních faktorů pro 

zajištění důvěry a účasti soukromého sektoru na investičním plánu. 

(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 vygenerovat dodatečné investice od EIB a EIF ve výši 

60 800 000 000 EUR. Těchto 60 800 000 000 EUR má s podporou EFSI v období tří let 

počínaje vstupem tohoto nařízení v platnost v Unii vygenerovat investice alespoň 

v celkové výši 315 000 000 000 EUR. Záruky spojené s projekty, které jsou dokončeny, aniž 

by byla záruka v rámci období disponibility záruky čerpána, jsou k dispozici na podporu 

nových operací. 
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(18a) Do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost by měla Komise Evropskému 

parlamentu a Radě předložit zprávu obsahující nezávislé hodnocení týkající se 

využívání záruky EU a naplňování obecných cílů stanovených v tomto nařízení, včetně 

mobilizace soukromého kapitálu, jakož i posouzení adicionality ze strany EFSI, 

rizikového profilu operací podporovaných z EFSI, makroekonomického dopadu EFSI 

včetně jeho dopadu na růst a zaměstnanost, služeb, které poskytuje EIAH, 

a naplňování cílů EFSI a EIAH. Ve vhodném případě by ke zprávě měl být přiložen 

návrh Evropskému parlamentu a Radě na změnu tohoto nařízení, mimo jiné pokud jde 

o schvalování dalších projektů investičním výborem a pokračující doplňování záruky 

EU po skončení období stanoveného v tomto nařízení. 

(19) Aby bylo cílové částky 315 miliard 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 identifikaci životaschopných 

projektů, vypracovávání a případně i slučování projektů a přilákání potenciálních 

investorů. V daném kontextu by mělo být možné vytvářet platformy pro více zemí za 

účelem podpory přeshraničních projektů nebo skupiny projektů napříč členskými 

státy. 

(20) (…) Třetí strany by měly mít možnost spolufinancovat projekty společně s EFSI buď 

u jednotlivých projektů nebo prostřednictvím investičních platforem (…). 

(21) EFSI by měl být doplňkem nad rámec probíhajících programů EU a tradičních 

činností EIB. V této souvislosti je třeba podpořit plné využívání všech stávajících 

a přidělených prostředků EU v rámci platných pravidel. Jsou-li splněna veškerá 

relevantní kritéria způsobilosti, měly by mít členské státy možnost prostřednictvím 

jakéhokoli druhu financování Unie 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. 
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(22) V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU) musí být investice do 

infrastruktury a projektů podporované ze strany EFSI v souladu s pravidly pro státní 

podporu. Komise oznámila, že za tímto účelem a pro účely posouzení státní podpory 

formuluje soubor hlavních zásad (…), 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. K tomuto efektivnímu využití 

zdrojů EFSI by měl přispět požadavek na soulad se zásadami pro státní podporu. 

(23) Jelikož jsou v Unii nutná urgentní opatření, mohou EIB a EIF v průběhu roku 2015 před 

vstupem tohoto nařízení v platnost, uzavřením dohody o EFSI a jmenováním členů 

investičního výboru a výkonného ředitele financovat dodatečné projekty mimo své 

obvyklé zaměření. Aby se maximalizoval přínos opatření stanovených tímto nařízením, 

mělo by být možné, aby se na tyto dodatečné projekty vztahovalo krytí záruky EU, pokud 

splňují věcná kritéria uvedená v tomto nařízení. 

(24) Finanční a investiční operace EIB s podporou EFSI by měly být řízeny v souladu s jejími 

vlastními pravidly a postupy, včetně vhodných kontrolních opatření a opatření přijatých za 

účelem předcházení daňovým únikům, a v souladu s příslušnými pravidly a postupy ve 

vztahu k Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a Účetnímu dvoru, včetně 

třístranné dohody mezi Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a Evropskou 

investiční bankou. 

(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. 
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(26) Vedle finančních a investičních operací, 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 institucí a řídících 

orgánů evropských strukturálních a investičních fondů. Mělo by být zřízeno jednotné 

kontaktní místo pro dotazy týkající se technické pomoci pro investice v rámci Unie a měla 

by být posílena technická pomoc poskytovaná navrhovatelům projektů na místní 

úrovni. Nové služby, které poskytuje EIAH, by měly být poskytovány nad rámec těch, 

které jsou již k dispozici v rámci jiných programů Unie, tedy tak, aby žádným 

způsobem neovlivňovaly úroveň a kapacitu podpory poskytované v rámci těchto 

programů. Pro další služby poskytované EIAH by měly být zajištěny dostatečné 

finanční prostředky. 

(27) Za účelem krytí rizik spojených se zárukou EU pro EIB by měl být zřízen záruční fond (dále 

jen „záruční fond“). Tento záruční fond by měl být vytvořen postupnými platbami ze 

souhrnného rozpočtu Unie. Záruční fond by měl následně také získávat příjmy (…) 

z projektů využívajících podpory EFSI a částky zpětně získané od dlužníků v selhání, když 

záruční fond již aktivoval záruku pro EIB. 

(28) Účelem záručního fondu je poskytovat likvidní rezervu pro souhrnný rozpočet Unie vůči 

ztrátám, které EFSI vzniknou při sledování jeho cílů. Zkušenosti ohledně povahy investic, 

které má EFSI podporovat, naznačují, že by bylo vhodné poskytovat záručnímu fondu 

prostředky na úrovni 50 % celkové záruky (…) Unie. 

(28a) Veškeré platby do záručního fondu a rozpočtová rozhodnutí jinak související 

s fungováním EFSI by měla být plně v souladu s podmínkami víceletého finančního 

rámce a schválena Evropským parlamentem a Radou prostřednictvím ročního 

rozpočtového procesu.  

(29) [přesunuto do bodu odůvodnění 36a] 
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(30) Vzhledem ke své povaze nejsou ani záruka EU pro EIB, ani záruční fond „finančními 

nástroji“ ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 966/20125. 

(31) V rámci Unie existuje značný počet potenciálních ekonomicky a technicky 

životaschopných projektů, které nejsou financovány z důvodu nedostatku jistoty 

a transparentnosti ohledně těchto projektů. Často je to způsobeno tím, že soukromí investoři 

o takových projektech nevědí nebo nemají dostatečné informace pro posouzení investičních 

rizik. Komise a EIB (…) by měly podporovat vytvoření transparentního registru 

současných i budoucích (…) projektů v Unii, které jsou vhodné pro investice. Tento „registr 

projektů“ by měl zajistit, aby informace (…) týkající se investičních projektů byly pravidelně 

a ve strukturované podobě zveřejňovány, tak aby bylo zajištěno, že investoři mají k těmto 

informacím přístup. 

(32) Členské státy by měly mít možnost podílet se na vytváření evropského registru 

investičních projektů, mimo jiné tím, že budou Komisi a EIB poskytovat informace 

o investičních projektech na svém území. Před zahájením sestavování registru projektů 

by měly Komise a EIB vést s členskými státy, odborníky a zainteresovanými stranami 

vhodné konzultace ohledně zásad a pokynů týkajících se projektů, které mají být do 

registru zařazeny, včetně mechanismů, jež by měly předejít zveřejnění projektů, které 

by mohly narušit vnitrostátní bezpečnost, a ohledně šablony pro zveřejňování 

informací o jednotlivých projektech. 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 996/2012 ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady 
(ES, Euratom č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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(33) EIB může projekty uvedené v registru projektů využívat k identifikaci a výběru projektů 

podporovaných ze strany EFSI, nicméně tento registr projektů by měl mít širší působnost 

a měl by identifikovat projekty v celé Unii. Jeho působnost může zahrnovat projekty, které 

mohou být plně financovány soukromým sektorem, případně za pomoci dalších nástrojů 

poskytovaných na evropské nebo vnitrostátní úrovni. (...) Ze zařazení projektu do registru 

projektů by nemělo vyplývat poskytnutí ani vyloučení jakékoli finanční podpory 

z veřejných zdrojů, ať už na úrovni EU, nebo na vnitrostátní úrovni. 

(34) Aby byla zajištěna odpovědnost vůči evropským občanům, měla by EIB Evropskému 

parlamentu a Radě pravidelně podávat zprávy o operacích a o výsledcích EFSI. Komise by 

měla pravidelně podávat zprávy o situaci záručního fondu. 

(35) (…) 

(36) Jelikož cílů tohoto nařízení, tedy podporovat investice v Unii a zajistit subjektům lepší 

přístup k financování, nemůže být, pokud jde o finanční omezení pro investice, 

uspokojivě dosaženo členskými státy (…), 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. 
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(36a) [přesunuto z 29. bodu odůvodnění] 

 Za účelem částečného financování příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie by mělo být 

sníženo finanční krytí Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace 2014–

2020, stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/20136, 

a Nástroje pro propojení Evropy, stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/20137. Uvedené programy slouží cílům, jež nejsou fondem EFSI duplikovány. 

Snížení krytí obou programů s cílem financovat záruční fond by však mělo v některých 

oblastech jejich působnosti zajistit vyšší úroveň financování, než by bylo možné 

prostřednictvím stávajících programů, včetně energetických propojení, dopravní 

a digitální infrastruktury, jakož i inovací, a výzkumu a vývoje. EFSI by měl být schopen 

s pomocí pákového efektu a záruky EU multiplikovat finanční účinek v uvedených 

oblastech výzkumu, vývoje a inovací a dopravní, telekomunikační a energetické 

infrastruktury ve srovnání se situací, v níž by byly zdroje vynaloženy prostřednictvím grantů 

v rámci plánovaných programů Horizont 2020 a Nástroj pro propojení Evropy. (…) 

(36b) Nařízení (EU) č. 1291/2013 a nařízení (EU) č. 1316/2013 by proto měla být odpovídajícím 

způsobem změněna. 

(36c) 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, 

6 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). 

7 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). 
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PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

KAPITOLA - I - Úvodní ustanovení 

Článek - 1a 

Účel a předmět 

Tímto nařízením se zřizuje Evropský fond pro strategické investice (EFSI), záruka EU 

a záruční fond EU. Kromě toho se tímto nařízením zřizuje Evropské investiční poradenské 

centrum (EIAH) a transparentní registr stávajících a potenciálních budoucích investičních 

projektů Unie. 

[Přesunuto z článku 1] 

Účelem EFSI je propůjčit EIB schopnost nést riziko (...), a tím v Unii podpořit: 

a) (…) investice; (…) 

b) (…) lepší přístup k financování pro podniky a jiné subjekty s nejvýše 3 000 zaměstnanci, se 

zvláštním důrazem na malé a střední podniky. (…) 

Za tímto účelem stanoví toto nařízení pravidla, za nichž může Komise uzavřít dohodu s EIB 

týkající se správy EFSI a dohodu s EIB týkající se provádění EIAH. 
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Článek - 1b 

Definice 

Výhradně pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

a) „vnitrostátními podpůrnými bankami nebo 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; 

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; 

c) „malými a středními podniky“ neboli „MSP“ mikropodniky a malé a střední podniky, 

jak jsou vymezeny v doporučení 2003/361/ES; 

d) „společnostmi se střední tržní kapitalizací“ právnické osoby mající až 

3000 zaměstnanců, které nejsou MSP; 

e) „dohodou o EFSI“ právní nástroj, jímž Komise a EIB upřesní podmínky stanovené 

v tomto nařízení pro správu EFSI; 

f) „dohodou o EIAH“ právní nástroj, jímž Komise a EIB upřesní podmínky stanovené 

v tomto nařízení pro fungování EIAH. 
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g) „adicionalitou“ podpora EFSI ve prospěch operací, které se zabývají selháním 

trhu či nepříznivými investičními situacemi a které by nemohly být v daném 

období provedeny v rámci běžných nástrojů EIB bez podpory EFSI nebo 

ve stejném rozsahu během tohoto období v rámci nástrojů EIF a EU. Projekty 

podporované z EFSI usilují o vytváření pracovních míst a růst a obvykle mají vyšší 

rizikový profil než projekty podporované v rámci běžných operací EIB a portfolio 

EFSI má celkově vyšší rizikový profil než stávající portfolio investic 

podporovaných EIB v rámci jejích běžných investičních politik. 

 

KAPITOLA I – Evropský fond pro strategické investice 

Článek 1 

Evropský fond pro strategické investice 

[vypouští se: první pododstavec odstavce 1 byl přesunut do článku 2, druhý pododstavec odstavce 1 

by přesunut do článku -1a ] 

Článek 2 

(…) Dohoda o EFSI 

- 1. Komise uzavře s EIB dohodu ohledně správy EFSI. 

 

1. Dohoda o EFSI obsahuje (…): 

 

a)  ujednání týkající se zřízení EFSI a dále výše a podmínek finančního příspěvku, který 

poskytne EIB, včetně 

 

i) ustanovení upravujících zřízení EFSI coby samostatného, jasně identifikovatelného 

a transparentního nástroje a coby zvláštního účtu spravovaného EIB, jehož operace 

jsou jasně odděleny od ostatních operací EIB; 
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ii) výše a podmínek finančního příspěvku, který poskytne EIB prostřednictvím 

EFSI a který nesmí být nižší než 5 000 000 000 EUR v podobě záruk nebo 

hotovosti; 

iii) podmínek financování nebo záruky, které má EIB prostřednictvím EFSI 

poskytnout Evropskému investičnímu fondu (dále jen „EIF“); 

iv) ustanovení v tom smyslu, že oceňování operací v rámci záruky EU musí být 

v souladu s obecnou cenovou politikou EIB; 

 

b) ujednání o řízení EFSI v souladu s článkem 3, aniž je dotčen Protokol (č. 5) o statutu 

Evropské investiční banky, včetně 

i) složení řídícího výboru a počtu jeho členů, který nebude vyšší než čtyři; 

ii) postupu pro jmenování výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele, 

jejich odměňování a pracovních podmínek, jež se řídí ustanoveními týkajícími 

se zaměstnanců EIB, a pravidel a postupů pro jejich náhradu ve funkci 

a odpovědnost; 

iii) postupu pro jmenování a odvolávání členů investičního výboru, jejich 

odměňování a pracovních podmínek, způsobu hlasování v investičním výboru, 

s upřesněním usnášeníschopnosti a rozdělením hlasů mezi členy; 

iv) požadavku, aby jak řídící výbor, tak investiční výbor přijal vlastní jednací řád; 

 

v) požadavku, aby finanční a investiční operace podporované z EFSI byly 

v konečné fázi schvalovány řídícími orgány EIB podle ustanovení Protokolu 

(č. 5) o statutu Evropské investiční banky; 
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c) ujednání týkající se záruky EU, která je bezpodmínečnou, neodvolatelnou zárukou 

splatnou na první požádání ve prospěch EIB, včetně 

i) prováděcích 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. Odměna pro Unii a platby na 

záruku EU se provádějí včas a až po vzájemném započtení odměny a ztrát 

vyplývajících z operací; 

iii) požadavků upravujících využití záruky EU v souladu s článkem 5 tohoto 

nařízení, zahrnujících mimo jiné platební podmínky, jako jsou zvláštní lhůty, 

úroky ze splatných částek a nezbytná ujednání týkající se likvidity; 

iv) ustanovení a postupů týkajících se vymáhání pohledávek, jež je v souladu s čl. 7 

odst. 4 svěřeno EIB; 

 

d) vymezení způsobů, jakými investiční výbor schvaluje využití záruky EU pro jednotlivé 

projekty nebo prostřednictvím investičních platforem, nebo prostřednictvím vnitrostátních 

podpůrných bank či institucí v souladu s tímto nařízením, a zejména článkem 2a; 

 

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 v Protokolu 

(č. 5) o statutu Evropské investiční banky, a zejména v článku 19 uvedeného 

protokolu, 
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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; 

f) ujednání týkající se podávání zpráv, monitorování a odpovědnosti v souvislosti s EFSI, 

včetně 

i) povinností EIB podávat zprávy o operacích a případně ve spolupráci s EIF 

zprávy v souladu s článkem 10 tohoto nařízení; 

ii) povinností týkajících se účetního výkaznictví, které z EFSI vyplývají; 

iii) pravidel pro audit a boj proti podvodům v souladu s články 14 a 15 tohoto 

nařízení; 

iv) klíčových ukazatelů výkonnosti, zejména pokud jde o využívání záruky EU, 

plnění obecných cílů stanovených v článku 2a, mobilizaci soukromého kapitálu 

a makroekonomický dopad EFSI, včetně jeho vlivu na podporu investic; 

 

g) postupy a podmínky pro změnu dohody, k níž může dojít z podnětu Komise nebo EIB, 

které musejí obsahovat povinnost podat Radě a Evropskému parlamentu zprávu o provedení 

změny; 

 

h) jakékoli další podmínky administrativní nebo organizační povahy, které jsou nezbytné 

pro správu EFSI, pokud umožňují řádné využití záruky EU. 

 

 

2. Dohoda o EFSI rovněž stanoví, že: 

 

a) činnosti EFSI prováděné EIF jsou řízeny řídícími orgány EIF; 

 

b) odměna splatná Unii z operací podporovaných z EFSI se má poskytnout po odečtení 

plateb v důsledku čerpání záruky EU, a následně po odečtení nákladů v souladu s čl. 5 odst. 3 

a s dohodou o EIAH. 
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Článek 2a 

Kritéria způsobilosti pro využití záruky EU 

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které: 

a) jsou v souladu s politikami Unie; 

b) jsou ekonomicky a technicky proveditelné; 

c) zajišťují adicionalitu, a 

d) pokud možno maximalizují mobilizaci kapitálu soukromého sektoru. 

2. Kromě toho dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má podporovat projekty, které sledují 

některý z těchto obecných cílů: 

a) rozvoj infrastruktury; 

b) podpora výzkumu a vývoje a inovací; 

c) investice do vzdělávání a odborné přípravy, zdraví, informačních a komunikačních 

technologií; 

d) rozvoj odvětví energetiky; 

e) poskytování finanční podpory podnikům a jiným subjektům 

s nejvýše3 000 zaměstnanci, se zvláštním důrazem na malé a střední podniky. 

3. Při stanovování investiční politiky a politiky řízení rizik pro účely podpory z EFSI 

řídící výbor zohlední nutnost vyhnout se nadměrné angažovanosti v rámci určitého 

odvětví nebo zeměpisné oblasti. 

 

6831/15   in,mg/MG,IN/mo 21 
 DGG 1A  CS 
 



Článek 3 

Řízení EFSI 

- 1. Při plnění úkolů, které jim byly svěřeny tímto nařízením, sledují řídící orgány 

uvedené v tomto článku pouze cíle stanovené tímto nařízením. 

1. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má být řízen řídícím výborem, který pro účely využití 

záruky EU určí strategickou orientaci, strategické přidělování aktiv a provozní politiky 

a postupy, včetně investiční politiky projektů, jež může EFSI podpořit, zacházení 

s investičními platformami a rizikového profilu EFSI, v souladu s cíli podle čl. 2a 

odst. 2.Řídící výbor přijme investiční pokyny týkající se využívání záruky EU, které 

provede investiční výbor. Tyto investiční pokyny budou zpřístupněny veřejnosti. 

1a.  Počet členů řídícího výboru se rozdělí mezi Komisi a EIB podle příslušné výše 

příspěvků poskytnutých z rozpočtu EU a Evropskou investiční bankou v hotovosti 

nebo v podobě záruk. 

Řídící výbor si za předsedu zvolí jednoho ze svých členů. Řídící výbor rozhoduje 

konsensem. 

2. (…) 

3. (…) 

 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. 
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Na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení v souladu s postupy EIB 

jmenuje prezident EIB na návrh řídícího výboru výkonného ředitele a zástupce 

výkonného ředitele na funkční období tří let, které lze jednou prodloužit. 

5. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má mít investiční výbor, který má odpovídat za přezkum 

veškerých případných operací, aniž je dotčen čl. 6 odst. 5, v souladu s investiční politikou 

EFSI a za schvalování podpory ze záruky EU pro operace podle tohoto nařízení. 

Členy investičního výboru je osm nezávislých odborníků a výkonný ředitel. Nezávislí 

odborníci musí mít vysokou úroveň relevantních tržních zkušeností (…); řídící výbor je 

jmenuje na funkční období až tří let, které lze prodloužit a celkově nepřesáhne 6 let. 

Odborníci investičního výboru jsou jmenováni na základě otevřeného 

a transparentního výběrového řízení. Při jmenování odborníků investičního výboru 

řídící výbor zajistí, aby bylo složení investičního výboru různorodé, tak aby investiční 

výbor disponoval širokými znalostmi odvětví uvedených v článku 2a a zeměpisných 

trhů v rámci Unie. 

Řídící výbor EFSI provádí dohled nad plněním cílů EFSI. 

Při účasti na činnostech investičního výboru vykonávají jeho členové své povinnosti 

nestranně a v zájmu EFSI. Při provádění pokynů přijatých řídícím výborem a při 

přijímání rozhodnutí ohledně využití záruky EU nevyžadují ani nepřijímají pokyny 

od EIB, orgánů Unie, členských států ani jiného veřejného či soukromého subjektu. 

Za účelem zajištění operační nezávislosti investičního výboru musejí být zavedena 

odpovídající organizační opatření, aniž je dotčeno poskytování analytické, logistické 

a administrativní podpory ze strany zaměstnanců EIB investičnímu výboru. 

Investiční výbor přijímá rozhodnutí prostou většinou. 
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KAPITOLA II – Záruka EU a záruční fond EU 

Článek 4  

Záruka EU 

Unie poskytne EIB záruku na finanční nebo investiční operace, které jsou prováděny v Unii, nebo 

operace mezi členským státem a zemí, na niž se vztahuje evropská politika sousedství, včetně 

strategického partnerství, či politika rozšíření, nebo která patří do Evropského 

hospodářského prostoru nebo Evropského sdružení volného obchodu, nebo operace mezi 

členským státem a zámořskou zemí či územím, jak je uvedeno v příloze II Smlouvy 

o fungování Evropské unie, a to pokud jde o operace, na něž se vztahuje toto nařízení a dohoda 

o ESFI (záruka EU). (…) 

Článek 5 

Podmínky pro využití záruky EU 

1. Poskytnutí záruky EU je podmíněno vstupem dohody o EFSI v platnost. 

2. Záruka EU se poskytuje na finanční a investiční operace EIB schválené investičním 

výborem uvedeným v čl. 3 odst. 5 nebo na financování pro EIF za účelem provádění 

finančních nebo investičních operací EIB v souladu s čl. 7 odst. 2. (…) 

2a. Záruka EU může být poskytnuta na finanční a investiční operace EIB schválené 

investičním výborem do [Úřad pro publikace: vložit datum 4 roky po vstupu tohoto 

nařízení v platnost], pro něž byla smlouva mezi EIB a příjemcem nebo finančním 

zprostředkovatelem podepsána do 30. června 2020. 

2b. Záruka EU může být poskytnuta na financování nebo záruky pro EIF za účelem 

realizace finančních a investičních operací EIB v souladu s čl. 7 odst. 2, které správní 

rada EIF schválila do [Úřad pro publikace: vložit datum: 4 roky po vstupu tohoto 

nařízení v platnost] a pro něž byla smlouva mezi EIF a finančním zprostředkovatelem 

podepsána do 30. června 2020. 
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3. V souladu s článkem 17 statutu EIB(…) účtuje EIB příjemcům finančních operací veškeré 

výdaje spojené s EFSI. Aniž je dotčen druhý a třetí pododstavec tohoto odstavce, nesmějí 

být ze souhrnného rozpočtu Unie kryty žádné administrativní výdaje ani jiné poplatky EIB 

za finanční a investiční činnosti, které EIB uskutečňuje podle tohoto nařízení. 

EIB může záruku EU využívat v rámci kumulovaného maximálního limitu odpovídajícího 

1 % celkových nevypořádaných závazků ze záruky EU za účelem krytí výdajů, jež by byly 

příjemcům finančních a investičních operací účtovány, avšak nebyly z důvodu selhání 

vymoženy. 

 Kromě toho může EIB záruku EU použít ke krytí příslušného podílu případných 

nákladů spojených s vymáháním, pokud nejsou odečteny od výnosů z vymáhání, 

a případných nákladů souvisejících s řízením likvidity. 

(…) Pokud EIB poskytuje EIF financování jménem EFSI, na něž se v souladu s čl. 7 

odst. 2 vztahuje záruka EU, mohou být z rozpočtu Unie kryty (…) poplatky EIF. 

4. (...) Členské státy mohou využívat kterýkoli druh financování Unie, včetně nástrojů 

vytvořených v rámci transevropských sítí a průmyslové a strukturální politiky Unie, 

s cílem přispět k financování způsobilých projektů, do nichž EIB sama nebo 

prostřednictvím EIF investuje s podporou záruky EU, jsou-li splněna kritéria 

způsobilosti příslušných nástrojů i kritéria způsobilosti EFSI. 

 

 

6831/15   in,mg/MG,IN/mo 25 
 DGG 1A  CS 
 



Článek 6  

Způsobilé nástroje 

1. Pro účely čl. 2a odst. 2 používá EIB záruku EU pro krytí rizik nástrojů uvedených 

v druhém odstavci tohoto článku a v souladu s článkem 7. 

2. Pro krytí v rámci záruky EU (...) jsou způsobilé tyto nástroje: 

a) úvěry, záruky, protizáruky, nástroje kapitálového trhu, jakákoli jiná forma nástroje 

financování nebo úvěrového posílení, kapitálové nebo kvazikapitálové účasti ze strany 

EIB, mimo jiné prostřednictvím vnitrostátních podpůrných bank či institucí, 

investičních platforem nebo fondů. 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 EIB, v souladu s dohodou o financování 

nebo s finanční transakcí, kterou podepsala nebo uzavřela EIB a 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, investičních platforem nebo fondů. 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 dohodou o financování 

nebo s finanční transakcí, kterou podepsal nebo uzavřel EIF a jejíž platnost dosud 

neuplynula ani nebyla zrušena. 

3. EIB může rovněž poskytnout záruku vnitrostátní podpůrné bance nebo instituci 

v rámci protizáruky Unie. 
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4. EIB může investovat s podporou EFSI do investiční platformy. EIB může také 

poskytnout investiční platformě záruku podle tohoto nařízení v rámci protizáruky 

Unie. 

5. Využití záruky EU v souvislosti s operacemi uvedenými v odst. 2 písm. a) 

a v odstavcích 3 a 4 podléhá předchozímu schválení investičním výborem. Příslušné 

projekty finančních nebo investičních operací, které uskutečňuje samotná EIB nebo 

které jsou prováděny prostřednictvím vnitrostátní podpůrné banky či instituce nebo 

investiční platformy, jež sdružuje několik příslušných projektů, se zpravidla 

předkládají investičnímu výboru ke schválení společně, nerozhodne-li investiční 

výbor jinak. Investiční výbor rozhodne, zda nové operace prováděné prostřednictvím 

vnitrostátní podpůrné banky či instituce nebo investiční platformy, pro které již 

schválil využití záruky EU ze strany EIB, mu musejí být předloženy ke schválení. 

6. V rámci svých operací prováděných na základě EFSI může EIF rovněž poskytnout 

záruku vnitrostátní podpůrné bance či instituci nebo investiční platformě nebo 

investovat do investiční platformy. 

Článek 7  

Krytí a podmínky záruky EU 

1. Záruka EU (…) činí v kterémkoli okamžiku nejvýše 16 000 000 000 EUR, z čehož 

nejvýše 2 500 000 000 EUR může být přiděleno na financování nebo záruky EIB pro EIF 

v souladu s odstavcem 2. (…) Souhrnné čisté platby ze souhrnného rozpočtu Unie 

v rámci záruky EU (…) nepřesáhnou částku 16 000 000 000 EUR. 
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2. V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) bodem ii) se odměna za podstupování rizik portfolia 

rozdělí mezi přispěvatele poměrně k jejich příslušnému podílu na podstoupeném 

riziku. 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 nebo záruky 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 nebo záruk bez záruky EU. 

Částka krytá zárukou EU nesmí překročit 2 500 000 000 EUR. 

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 vyplacenými částkami a vymožené částky uhradí Unii. 

5.  Záruka EU se poskytuje jako záruka na požádání pro nástroje uvedené v článku 6 ke 

krytí: 

– v případě dluhových nástrojů uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a): jistiny a veškerých 

úroků a veškerých částek, které jsou splatné ve prospěch EIB, ale které však EIB 

v souladu s podmínkami finančních operací do okamžiku selhání neobdržela; 

– v případě investic do vlastního kapitálu uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. a): 

investovaných částek a s nimi spojených nákladů na financování; 

– v případě operací uvedených v čl. 6 odst. 2 písm. b): použitých částek a s nimi 

spojených nákladů na financování. 

Záruka EU kryje rovněž částky uvedené v druhém a třetím pododstavci čl. 5 odst. 3. 
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Článek 8  

Záruční fond EU 

1. Zřizuje se záruční fond EU (dále jen „záruční fond“), z něhož se EIB vyplácí prostředky 

v případě čerpání záruky EU. 

2. Záruční fond je financován: 

a) platbami ze souhrnného rozpočtu Unie, 

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. c) 

bodě iv), 

d)  příjmy a jakýmikoli dalšími platbami, které Unie obdrží v souladu s dohodou 

o EFSI. 

3. Prostředky pro záruční fond podle odst. 2 písm. b) a d) tohoto článku 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 spravovány 

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. 

Cílová částka bude nejprve dosažena postupnými platbami zdrojů uvedených v odst. 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) (…) 

k dosažení cílové částky až do výše částky odpovídající čerpání záruky. 
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6. (…) 

7. V návaznosti na (…) posouzení přiměřenosti objemu záručního fondu v souladu se 

zprávou podle čl. 10 odst. 6: 

a) se případný přebytek jednou transakcí vyplatí do zvláštního okruhu ve výkazu příjmů 
v souhrnném rozpočtu (…) Unie v roce 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. 

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 do [Úřad pro publikace: vložit datum: 

4 roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] k obnovení záruky EU do její původní 

výše. 

 

KAPITOLA IIA – Evropské centrum pro investiční poradenství 

 

Článek 8a 

Dohoda o EIAH 

1. Komise uzavře s EIB dohodu o vytvoření Evropského centra pro investiční 

poradenství (EIAH) v rámci EIB. 

 Dohoda o EIAH obsahuje zejména ustanovení týkající se nezbytného financování pro 

EIAH v souladu s odstavcem 5. 
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2. 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. Tato podpora 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 Unie. EIAH poskytuje rovněž cílenou podporu 

s přihlédnutím ke zvláštnostem a potřebám členských států s méně rozvinutými 

finančními trhy. 

3. EIAH poskytuje služby nad rámec těch, které jsou již k dispozici v rámci jiných 

programů Unie. Služby poskytované EIAH zahrnují: 

a) zajišťování jednotného kontaktního místa pro účely technické pomoci pro orgány 

a navrhovatele projektů; 

b) případné poskytování pomoci navrhovatelům projektů při vypracovávání jejich 

projektů, tak aby splňovaly kritéria způsobilosti projektů podle tohoto nařízení; 

c) posilování místních znalostí s cílem usnadnit poskytování podpory z EFSI v celé 

Unii; 

d) poskytování platformy pro přímé výměny mezi partnery na téže úrovni a sdílení 

know-how týkajícího se vypracovávání projektů. 

4. K dosažení cíle uvedeného v odstavci 2 usiluje EIAH o využívání odborných znalostí 

EIB, Komise, vnitrostátních podpůrných bank nebo institucí a řídících orgánů 

evropských strukturálních a investičních fondů. 

5. Spolupráce mezi EIAH a vnitrostátní podpůrnou bankou nebo institucí, nebo 

odpovídající institucí či řídícím orgánem, který může působit jako vnitrostátní 

poradní subjekt, může mít formu smluvního partnerství. 
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6. Pro účely služeb zajišťovaných EIAH se Unie podílí do výše maximálně 

20 000 000 EUR ročně na pokrytí nákladů na operace EIAH během období končícího 

dnem 31. prosince 2020. 

7.  EIB předloží do 1. září 2016 a poté každý rok Evropskému parlamentu, Radě 

a Komisi zprávu o službách poskytovaných EIAH podle odstavce 5 tohoto článku 

a o plnění jeho rozpočtu. 

 

KAPITOLA III – Evropský registr investičních projektů 

Článek 9 

Evropský registr investičních projektů 

1. Komise a EIB (…) vytvoří transparentní registr současných i možných (…) investičních 

projektů v Unii. Členské státy mohou přispívat k jeho sestavení a správě. 

2. Projekty jsou v Evropském registru investičních projektů uváděny v zájmu 

transparentnosti pro investory a pouze pro informaci, aniž jsou tím dotčena 

rozhodnutí o konečných projektech vybraných pro podporu podle tohoto nařízení 

nebo v rámci kteréhokoli jiného nástroje EU nebo veřejného financování. 

3. (…) 

 

KAPITOLA IV – Podávání zpráv, odpovědnost a hodnocení 

Článek 10  

Podávání zpráv a účetnictví 

1. EIB, popřípadě ve spolupráci s EIF, podává Komisi jednou za půl roku zprávu o finančních 

a investičních operacích EIB podle tohoto nařízení. 
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Tato zpráva zahrnuje posouzení dodržování požadavků ohledně využití záruky EU a souladu 

s klíčovými ukazateli výkonnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. f) bodu iv). Zpráva také obsahuje 

statistické, finanční a účetní údaje o každé jednotlivé operaci financování a investic EIB, a rovněž 

souhrnné údaje. 

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 článku 2a; 

b) posouzení přidané hodnoty, aktivace soukromých zdrojů, odhadovaných 

a skutečných výstupů, výsledků a dopadu finančních a investičních operací EIB 

na souhrnném základě; 

c) (...) finanční částku, která byla převedena příjemcům, a posouzení finančních 

a investičních operací EIB na souhrnném základě; 

d) posouzení přidané hodnoty finančních a investičních operací EIB; 

e) podrobné informace o čerpání záruky EU; 

f) účetní závěrku týkající se EFSI. 
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3. Pro účely účetnictví Komise a podávání zpráv o rizicích, na která se vztahuje záruka EU, 

a pro účely řízení záručního fondu Komisí, EIB popřípadě ve spolupráci s EIF Komisi každý rok 

poskytne: 

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 podle tohoto nařízení, 

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. c) bod i). 

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. 

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, včetně posouzení adekvátnosti cílové částky, objemu záručního fondu a nutnosti 

doplnit záruční fond. Výroční zpráva odráží finanční situaci záručního fondu 

na konci předchozího roku, finanční toky během předchozího kalendářního roku, 

jakož i významné transakce a veškeré příslušné informace týkající se finančních účtů. 

Zpráva bude rovněž obsahovat informace o finančním řízení, výsledcích a riziku 

fondu ke konci předchozího roku. 
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Článek 11  

Odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a Radě 

1. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podá výkonný ředitel oběma orgánům 

zprávu o výsledcích EFSI, mimo jiné tím, že se zúčastní slyšení v Evropském parlamentu 

(…). 

2. Výkonný ředitel odpoví ústně nebo písemně na otázky, které EFSI Evropský parlament 

nebo Rada položí, v každém případě však do pěti týdnů od obdržení dané otázky. 

3. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podá Komise zprávu (...) o uplatňování 

tohoto nařízení. 
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Článek 12  

Hodnocení a přezkum 

-1.  Do [Úřad pro publikace vložit datum: 3 roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] 

předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující nezávislé hodnocení 

uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby ke zprávě přiloží návrh na změnu tohoto 

nařízení, zejména pokud jde data uvedená v čl. 5 odst 2a a 2b a v čl. 8 odst. 9. 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

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. (…) 

 

KAPITOLA V – Obecná ustanovení 

Článek 13  

Transparentnost a zveřejňování informací 

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 toho, jak přispívají k dosažení obecných cílů uvedených 

v čl. 2a odst. 2. 
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Článek 14 

Kontrola Účetním dvorem 

Záruku EU a v jejím rámci poskytnuté a zpětně získané platby k tíži nebo ve prospěch souhrnného 

rozpočtu Unie kontroluje Účetní dvůr. 

Článek 15  

Opatření proti podvodům 

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. 

2. OLAF může provádět vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, v souladu s předpisy 

a postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 

č. 883/20138, nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/969 a nařízení Rady (ES, Euratom) 

č. 2988/9510 za účelem ochrany finančních zájmů Unie, s cílem zjistit, zda nedošlo 

k podvodu, korupci, praní peněz nebo jinému protiprávnímu jednání ohrožujícímu finanční 

zájmy Unie v souvislosti s jakoukoli operací financovanou podle tohoto nařízení. 

Informace získané v průběhu vyšetřování může OLAF předávat příslušným orgánům 

dotčených členských států (...). 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 
o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1). 

9 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách 
a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských 
společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2). 

10 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 
zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1). 
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Jestliže se takové protiprávní jednání potvrdí, EIB vymáhá pohledávky v souvislosti se 

svými operacemi podporovanými zárukou EU. 

3. Finanční dohody podepsané v souvislosti s operacemi podporovanými podle tohoto 

nařízení musí obsahovat ustanovení umožňující vyloučení z finančních a investičních 

operací EIB a v případě potřeby opatření týkající se vymáhání pohledávek v případech 

podvodu, korupce nebo jiného protiprávního jednání v souladu s dohodou o EFSI, 

politikami EIB a příslušnými regulačními požadavky. Rozhodnutí o tom, zda provést 

vyloučení z finančních a investičních operací EIB, se přijme v souladu s příslušnou 

dohodou o financování nebo investicích. 

Článek 16 

Vyloučené činnosti a nespolupracující jurisdikce 

1. EIB v rámci svých finančních a 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. 

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 (…) opatření ke zjištění 

totožnosti skutečných majitelů, je-li to na místě. 
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Článek 17  

Výkon přenesené pravomoci 

 [vypouští se] 

KAPITOLA VI – Změny 

Článek 18  

Změny nařízení (EU) č. 1291/2013 

Nařízení (EU) č. 1291/2013 se mění takto: 

1) V článku 6 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto: 

„1. Finanční krytí pro provedení programu Horizont 2020 se stanoví na 74 328,3 milionu EUR 

v běžných cenách, přičemž maximálně 71 966,9 milionu EUR z této částky se přidělí na činnosti 

podle hlavy XIX Smlouvy o fungování EU. 

Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního 

rámce. 

2. Částka na činnosti podle hlavy XIX Smlouvy o fungování EU se mezi priority uvedené v čl. 5 

odst. 2 tohoto nařízení rozdělí takto: 

a)  vynikající věda 23 897,0 milionu EUR v běžných cenách; 

b)  vedoucí postavení v průmyslu 16 430,5 milionu EUR v běžných cenách; 

c)  společenské výzvy 28 560,7 milionu EUR v běžných cenách. 

Maximální celková částka finančního příspěvku Unie z programu Horizont 2020 na specifické cíle 

stanovené v čl. 5 odst. 3 a na nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska se rozdělí 

takto: 
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i) šíření excelence a rozšiřování účasti 782,3 milionu EUR v běžných cenách; 

ii) věda se společností a pro společnost 443,8 milionu EUR v běžných cenách; 

iii) nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska 1 852,6 milionu EUR v běžných 

cenách. 

Orientační rozdělení mezi priority a specifické cíle stanovené v čl. 5 odst. 2 a 3 jsou uvedeny 

v příloze II. 

3. EIT je financován prostřednictvím maximálního příspěvku z programu Horizont 2020 ve výši 

2 361,4 milionu EUR v běžných cenách, jak je uvedeno v příloze II.“ 

2) Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení. 
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Článek 19  

Změna nařízení (EU) č. 1316/2013 

Nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění takto: 

1) V článku 5 (…) se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Finanční krytí pro provádění Nástroje pro propojení Evropy na období 2014 až 2020 se 

stanoví na 29 942 259 000 EUR(*) v běžných cenách. Tato částka se rozdělí takto: 

a) odvětví dopravy: 23 550 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bude převedeno z Fondu 

soudržnosti a vynaloženo v souladu s tímto nařízením výhradně v členských státech, jež jsou 

způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti; 

b) odvětví telekomunikací: 1 041 602 000 EUR; 

c) odvětví energetiky: 5 350 075 000 EUR. 

Těmito částkami není dotčeno uplatňování mechanismu flexibility podle nařízení Rady (EU, 

Euratom) č. 1311/2013(*). 

(*) Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý 

finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).“ 

2)V čl. 7 odst. 3 druhém pododstavci se zrušují slova „a čl. 21 odst. 4“. 

3)V článku 21 se zrušuje odstavec 4. 
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KAPITOLA VII – Přechodná a závěrečná ustanovení 

Článek 20  

Přechodná ustanovení 

Finanční a investiční operace, které EIB nebo EIF podepíše v období od 1. ledna 2015 do 

okamžiku, kdy bude uzavřena (…) dohoda o EFSI a kdy budou v návaznosti na vstup tohoto 

nařízení v platnost poprvé jmenováni všichni členové investičního výboru a výkonný ředitel, 

může EIB nebo EIF předložit Komisi ke krytí v rámci záruky EU. 

Komise tyto operace posoudí, a pokud splňují (…) požadavky stanovené v článku 2a tohoto 

nařízení (…) , rozhodne, že se na ně vztahuje krytí zárukou EU. 

Článek 21  

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

Ve Štrasburku dne 

Za Evropský parlament Za Radu 
(2) předseda předseda nebo předsedkyně 
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