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UETN1 DVCJR EVROPSKE UNIE,

s ohiedem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na I. 13 odst. 12 a I. 17 odst. 1

této smiouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungovánI Evropské unie, a zejména na lánky 172, 173, 175

tetI pododstavec, l. 182 odst. 1, l. 287 odst. 4, lánky 317 a 319 a l. 322 odst. 1 této

smiouvy,

s ohledem na Smlouvu o zaloenI Evropského spoleenstvI pro atomovou energil (SESAE),

a zejména na lánek 106a této smlouvy,

s ohledem na návrh naIzenI Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro

strategické investice a o zméné naIzenI (EU) . 1291/2013 a (EU) . 1316/2013’,

PRIJAL TOTO STANOVISKO:

1 COM(2015) 10 final ze dne 13. ledna 2015.
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i. UVOD

InvestiënIplán pro Evropu

1. V reakci na sniovánI investic od roku 2007 pedstavila Komise v listopadu 2014

investinI plan pro Evropu (,,pián”)2.Logikou intervence za tImto piánem je, e ,,Evropa

ma [i..] mnoho investinich potieb a ekonomicky ivotaschopnch projekt, které hiedaji

zdroje financovónl. Pro nás je vj?zvou tyto ôspory a finanni Iikviditu produktivnë vyuit

s cl/em podpoflt udriteIná pracovni mista a rist v Evropë”3.Plan by nemél pinést bimé

pro veejné finance iensk’Qch státCi nebo nové zadiuenI. Komise oekává, e bude-li plan

pine reaiizován, vytvoiv pItich tech letech 1—1,3 milionu novch pracovnIch mist.

2. Plan je strukturován do tI hlavnich ástI (viz graf 1):

— vytvoeni nového Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), kter ma za cii

aktivovat v prübéhu pItIch tI let (2015—2017) nejméné 315 miliard EUR

dodaten’ch (hlavné dlouhodobch) investic;

— sestavenI seznamu projektO, s nim bude spojen i program pomoci na smérovánI

investic tam, kde jsou nejvice zapotebI;

— plan na zvenI atraktivnosti Evropy pro investice a na odstranènI problémii

v regulanIm rámci.

2 COM(2014) 903 final ze dne 26. listopadu 2014.

COM(2014) 903 final, s. 4.
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Graf 1 — InvestinI plan pro Evropu

DOSTAT FINANCE DO

LEPSI INVESTICNI PROSTäEDI

Piedvidatelnost a kvalita piedpis
• Kvallta vnitrostãtnich v?dajii, dañovych

systemü a veiejne spravy
Nové zdroJe diouhodobého financovéni pro
ekonomiku

• Odstranêni neflnantnich, requIanich
pieká±ek v hlavnlch odvétvich v rãmcl
naeho jednotného trhu

Zdroj: CQM(2014) 903 final, s. 5.

3. Návrh naIzenI Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické

investice a o zmëné naIzenI (EU) . 1291/2013 a (EU) . 1316/2013 pedIoen KomisI

(,,návrh”) vytváI právnI rámec a poskytuje rozpotové prostedky na prvnI dye ásti

p1 a flu

4. EFSI bude zIzen v rámci Evropské investinI banky (EIB) jako svéensk’ fond5

S neomezenou asovou platnostI, uren’ na financovánI rizikovèjIch ásti projektO.

Dodatené riziko pijaté EIB bude kompenzovat záruka a do ve 16 millard EUR6.

Pokud jde o tetI ást investinIho plánu tç’kajIcl se regulanIho prostedl a odstranénI
pekáek pro investice, vypracovala Komise prvnl soubor opatenI ye svém pracovnIm
programu (COM(2014) 910 final z 16. prosince 2014, pIloha Ill).

SmluvnI dohoda mezi KomisI a EIB, viz lánek 1 návrhu a strana 6, poznámka pod arou 6
plánu.

6 Zãruka EU bude pouita hlavné na podporu dluhov’ch nástrojCi pro infrastruktury a inovaci
(témê 70 %), zbytek bude rovnQm dIlem rozdèlen na podporu investic do vlastnIho kapitálu
do infrastruktury a na inovace a na podporu mal’ch a stednich podnikü a spolenostI se
stednl trThI kapitalizacI prostednictvIm Evropského investinIho fondu (ElF).

Silny impuls strategickm investicim
LepI pifstup MSP a spoIenosti Sc stiedni
kapitalizaci k financovéni na investice

• Strategicke vyuivani rozpoëtu EU
Lepi vyu±lvani evropsk’ch strukturälnich a
lnvestInIch fond(i

• Pñprava seznamu projektI a jejich vbér
Technlcká pomoc na vech Urovnich

• lntenzivni spoluprace mezi vnitrostãtniml
bankami poskytujicimi podporu a EIB

• Nésledné opatieni na globalni, evropské,
vnltrostátni a regionalni irovnI, vöetnô
lnformanIch ëlnnosti
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Záruka v celkové vi 8 millard EUR se bude opIrat o rozpoet EU a bude vyuIvat finannI

prostedky ze stávajIcIch rezerv rozpotu EU (2 miliardy EUR), Nástroje pro propojenI

Evropy (3,3 miliardy EUR) a programu Horizont 2020 (2,7 miliardy EUR). EIB by vyleniIa

5 millard EUR. denské státy mohou do EFSI pispét bud’ na ürovni nesenI rizika

(rozIenIm stávajIcIch pIspévkü) prostednictvIm investinI platformy nebo

spolufinancovánIm konkrétnIch projektO a innostI.

II. OBECNE P1{IPOM1NKY

5. PipomInky v následujIcIch bodech se tkajI návrhu. iietnI dvtr züstává Radé

I Evropskému parlamentu k dispozici pro poskytnutIjakchkoli daRIch vstupO v rámci

souasného legislativnIho procesu.

fdIcI struktura EFSI

6. Akoli návrh nespecifikuje právnI status EFSI, ma EFSI svou vlastnI IdIcI strukturu.

Strategickou orientaci, strategické pidëlovánI aktiv a provoznI politiky a postupy, vetné

investinI politiky projektO, které müe EFSI podpoit, a rizikov’ profil EFSI uruje IdIcI

v’bor. OenstvI v IdIcIm vboru je ümérné vi pIspévkO, ale rozhodnutI se provádI ña

zákadé konsensu. Pi vstupu novch pispëvatelO majI Komise I EIB právo veta.

7. Na základë investinIch politik a pokynü stanoven’ch IdIcIm v’borem budou

nezávislm investinIm vç’borem vybrány projekty zpüsobilé pro podpory ze záruky EU,

a to podle jejich kvality a bez geografického l odvétvového umIsténI. Pro podporu z EFSI

je vyadováno kladné posouzenI ze strany investinIho v’boru. VlastnI rozhodnutI

o financovánI projektü EFSI budou pijImána IdIcImi orgány EIB p0 konzultaci S KomisI

v souladu se statutem EIB a jejImi internImi postupy7.

Viz l. 19 odst. 2 statutu EIB (Protokol . 5 pipojen’ ke Smlouvé o Evropské unli a Smlouvé
o fungovánI Evropské unie).
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8. Akoli se v návrhu uvádi, e s finannImi a investiEnimi operacemi EIB, na né se

vztahuje záruka Unie, je spojeno nezanedbatelné finannI riziko a pravdépodobnost

erpáni záruky je reálná8,neni vétinov podil rozpotu EU v EFSI zohiednén v jeho IdIci

struktue. Tato IdIcI struktura je podvojná. Komise bude mit pimou odpovédnost pouze

za izenIfinannich prostedki:i záruky EU, zatimco idicIorgány EIB budou odpovédné za

samotné investováni téchto finannich prostedkO.

LegislativnI rámec

9. Návrh ponechává na budouci dohodé mezi Komisi a EIB adu dOleit’ch aspektO,

jako nap. zizenI EFSI jako samostatného záruniho nástroje v rámci tO EIB, jeho idicI

strukturu a mechanismy interniho auditu a take posuzováni jeho v’konnosti. Podminky

této dohody pitom budou mit na poskytovánI a vyuiváni záruky EU vznamné dopady.

10. Akoli právnim rámcem pro plnéni rozpotu EU je finanni naizeni9 (lánek 317

SFEU) a z tohoto rozpotu by byla poskytnuta vétina finannIch prostedkü EFSI, na

záruku EU pro EIB a na záruni fond se nebudou vztahovat zvIátnI ustanoveni finanniho

naizeni’°. Tato ustanoveni byla zavedena pro eeni ady nedostatkO v pouiváni

finannIch nstroji’1,pro jejich vynéti vak neni poskytnuto ádné piméené

vysvétleni’2.Bylo by uitené védét, zda se finannI naizeni povauje za pekáku

8 COM(2015) 10 final, s. 30—31. Je rovné uvedeno, e u projektO samotnch mOe docházet
ke zpodénI v provádénI a k pekroenI náklad a e by nákladová efektivita iniciativy mohla
utrpét nedostaten’’m zájmem o dane nástroje na trhu a ménIcImi se trThImi podminkami
v prübéhu asu, Im by se pedpokládan’ pákov efekt snIil.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) . 965/2012 (U. vest. L 298,
26.10.2012, s. 1).

10 Viz hiava VIII naIzenI (EU, Euratom) . 966/2012.

Viz zvIátnI zpráva . 4/2011 ,,Audit zárunIho mechanismu maI’ch a stednIch podnik” a
zvIátnI zpráva ë. 2/2012, ,,FinannI nástroje pro male a stednI podniky spolufinancované
Evropsk’m fondem pro regionálnI rozvoj”.

12 Vynéti z finannIho naIzenIje uvedeno v 30. bode odOvodnéni návrhu a je odüvodnéno
pouze povahou záruky EU a záruniho fondu.
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z hiediska piIákánI soukrom’ch investic. V takovémto pIpadé by mély b’t vyvozeny iri

düsledky pro daRi podobné programy.

11. V souvislosti s tim, e budou pouita vlastnI pravidla EIB, neni zejmé, do jaké miry

budou tato pravidla zajRtovat dodrovánI základnich zásad stanovench finannIm

naizenim, jako napIkIad zásady ádného finan&iiho izeni, transparentnosti,

proporcionality, zákazu diskriminace, rovného zacházenI, adicionality, nenaruovánI

hospodáské soutèe a sladéni zájmO mezi KomisI a partnersk’mi finannImi institucemi.

12. Aby se pedeIo mezerám v právnich pedpisech, méla by pro izeni finannich

nástrojü EU platit standardizovaná ustanoveni. TImto zpüsobem by se mély podporovat

nástroje, které mohou b’t koherentné pouity u vice politik. Odchylky od ustanovenI

finannIho naIzeni by mély b’Qt ádn’m zpOsobem zdüvodnény. V souladu s Iánkem 290

SFEU by podstatné prvky IegislativnIho aktu mély züstat v pravomoci normotvürce a mélo

byje upravovat samotné naizenI. Je-li nutné peneseni pravomoci na Komisi, mélo by se

takovéto penesenI omezovat na nepodstatné prvky. Cue, obsah, rozsah a trvánI

peneseni pravomoci by mély bt v naizeni v’sIovné vymezeny, aby se zajistila nezbytná

tra n spare ntnost.

VyvozovánI odpovèdnosti ze strany Komise

13. Uetni dvOrji zdOraznil, e u nástrojü, kde EU spolupracuje se soukrom’’m

sektorem, je u veejn’ch finannich prostedkO zapotebi zajistit odpovidajicI miru

transparentnosti a vyvozovánI odpovédnosti. NavIc je take nezbytné zajistit méeni

v’Qkonnosti téchto nástrojO ye vztahu k zamIen’m cilüm financovan’ch innostI’3.

V tomto ohiedu existuje nékolik düvodü k obavám.

13 SituanI zpráva 2014, Nedostatky, pesahy a v’zvy: situanI zpráva o mechanismech EU
v oblasti vyvozovánI odpovédnosti a auditu veejnç’ch prosffedkü, bod 52; SituanI zpráva
2014, Jak co nejlépe vyuIvat prostedky EU: situanI zpráva o rizicIch finanniho IzenI
rozpotu EU, bod 12 pIsm. e).
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14. Vzhledem k tomu, e stanovenI kIiovch ukazatelO v’konnosti bude obsahem

následné dohody o EFSI, zdá Se, e struktura vyvozováni odpovédnosti je v této chvili

zamèena na vstupy spRe ne na efekty a dopady’4.Rovné neni zejmé, zda ma Komise

v ümyslu dopinit vykazovánI od EIB sv’m vlastnim hodnocenim a do jaké mIry Komise

EFSI zahrne do vroni hodnotIcl zprávy o financIch Unie na základë dosaench v’sIedkü

(Iánek 318 druh’ pododstavec SFEU), a to obzvIáté ohiedné základnlch pedpokIadü

plánu, pokud jde o nove vytvoené investice a pracovnl mista. Odpovédnost za v’Qkonnost

EFS je udélena vkonnému editeIi jako Ienovi investinIho vboru, piem tento v’Qbor

nerozhoduje o vlastnlm financovánI. HlavnI subjekty, které mail rozhodovaci pravomoc

(tj. idicl v’bor EFSI a idici orgány EIB), zjevné nepodléhaji ádnému postupu vyvozovánl

odpovédnosti za veejné prostedky ped rozpotov’mi orgány.

15. Ve vztahu k programu EFSI hraje Komise nékolik iIoh. Je jednak odpovédná za lzenl

garannlho fondu EU a je Ienem idiciho vboru, kter’ je odpovëdn za urovánl

strategické orientace a jmenovánl investiniho v’boru. Komise je rovné Ienem správnh

rady EIB a je konzultována peed tim, ne EIB schváli kadou finannl a investinl operaci.

V rámci kadé z téchto üloh ma Komise nezbytnou pravomoc a relevantnl informace, aby

mohia pijmout plnou odpovédnosti za skutené pouiti finannlch prostedkO EU, jak je

stanoveno v I. 17 SEU odst. 1 a Iánku 317 SFEU. NaIzeni vak tuto odpovédnost

v’sIovné neuvádI.

16. Jak bylo uvedeno ve (viz bod 8), je idici struktura EFSI podvojná. Tento koncept by

vak nemél mit negativnl dopad na plnou odpovédnost Komise za pinéni rozpotu EU.

Rozpt’Ien’’ rámec pro vyvozováni odpovédnosti by take nutné vedi k oslabenI v’znamu

postupu udélovánl absolutoria za pnéni rozpotu EU.

14 Viz I. 2 odst. 1 pIsm. g) návrhu a s. 27, bod 1.4.4.
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AuditnImandát Evropského üietnIho dvora

17. Nvrh stanovI, e ,,záruku EU a v jejIm rámci poskytnuté a zpétné zIskané patby k tIi

nebo ye prospéch souhrnného rozpotu Unie kontroluje UetnI dvOr”15.Takovéto

ustanovenI by vak omezilo kontrolnI pravomoci UetnIho dvora, nebofjeho znénI zjevné

zahrnuje jen platby a zpétné zIskané platby v rámci záruky EU a vyjImá audit operacI

reaIizovanch v rámci EFSI, nástrojO anebo subjektL, které budou zIzeny v souladu

s navrhovanou smérnicI o EFSI, jako nap. Evropského centra pro investinh poradenstvI

(EIAH) a zárunIho fondu EU, a take IzenI finannIch a investinIch operacI ze strany EIB a

ElF realizovan’’ch za pouitI záruky EU. Za takovéhoto stavu byla podstata innostI EFSI

mimo rozsah auditu UetnIho dvora.

18. Smlouva o fungovánI Evropské unie udéluje UetnImu dvoru mandát kontrolovat

legalitu, správnost a ádné finannI IzenI vech pIjmO a vdajO Evropské unie. Aby

UetnI dvür zajistil transparentnost u IzenI veejn’ch prostedkü, ma kromé toho

povinnost pedkládat veejnosti zprávy o vsledcIch svch kontrol. Aby Uetnh dvür mohl

tento svüj mandát spinit, ma právo neomezeného pIstupu kjakémukoli dokumentu i

informacim, které povauje za ,,nezbytné pro spinénI sv’ch ükol” vetnë pIstupu do

prostor fyzickch a právnick’ch osob, které pijImajI platby z rozpotu (el. 287 odst. 3,

prvnI pododstavec SFEU)’6.Je tedy na UetnIm dvoru, aby definoval rozsah svch auditü,

piem bere v tvahu i mezinárodnI auditorské standardy17.EFSI v tomto sméru

15 Viz lánek 14 návrhu.

16 Smlouva dodává, e právo UetnIho dvora na pIstup k informacIm EIB tkajIcIm se jejI
innosti pi správé pIjmO a vdajO Unie bude upraveno trojstrannou dohodou mezi LJetnIm
dvorem, bankou a KomisI. Uetnh dvCir ma právo na pNstup k informacIm, které jsou nutné
pro pezkoumãnI pIjmCi a vdajC Unie spravovan’ch EIB, I tehdy, pokud k takové dohodé
nedojde (l. 287 odst. 3, tetI pododstavec SFEU).

17 NapIkIad ISSAI 5000 (Zásady osvéden’’ch auditnIch mechanismO pro mezinárodnI instituce)
stanovI, e vechny mezinárodnI instituce, které jsou financovány i podporovány
z veejnch prostedkO, by mély podléhat kontrole nejvyIch kontrolnich institucI, aby se
podpoila IepI správa a zkvalitnila transparentnost a vyvozovánI odpovédnosti; ISSAI 5010
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nepedstavuje vQjimku. ZamIené neuplatnénI finannIho naIzenI nemCie vest k tomu,

aby byl jakkoliv omezen mandát UetnIho dvora.

19. V této souvislosti by Komise méla zajistit, aby si vechny strany, jich se innosti

realizované v souladu s naIzenIm o EFSI a dohodou o EFSI (vetné finannIch

zprostedkovatelO a konen’ch pIjemcO) tQkajI, byly védomy práva UetnIho dvora

stanoveného v I. 287 odst. 3 prvnIm pododstavci SFEU na pIstup ke vem informacIm,

které povauje nezbytné k provedenI sv’’ch kontrol.

20. Aby lánek 14 návrhu pine odráeI mandát UetnIho dvora, mel by b’t nahrazen

tImto znénIm: ,,ExternI audit innostI provádénch podle naIzenI o EFSI je vykonáván

Evropskm üetnIm dvorem v souladu s lánkem 287 SFEU”.

FinannIzávazky za veFejné finance

21. Mechanismy sdIlenI rizika budou stanoveny v dohodé o EFSI. Za pedpokladu, e

sdIlenI rizik bude stanoveno podle zásady ,,prvni ztráty”, byly by üvéry uzavftné pIjemci

s bankami pevedeny do portfolia tohoto nástroje. V pIpadé nesplacenI üvéru by

rozpoet EU pokr’val nejrizikovéjI ást’8. NejvétI finanni závazek pedstavuje záruka

EU (v maximálnI vi 16 miliard EU). Kromé toho pOjdou na vrub rozpotu EU ronI

náklady v maximálnI vi 20 milionü EUR souvisejIcI s EIAH (do 31. prosince 2020). Na

(Pokyny pro nejvyí kontrolnI instituce) stanovuje zákiady, v’sledky a zásady osvédench
auditnIch mechanismCi pro mezinárodnI instituce.

18 Zásada ,,prvnI ztráty” platI u nástroje pro ivérové záruky pro projekty Transevropské
dopravnI sIte (LGTT) a u iniciativy projektov’ch dluhopisü v rámci strategie Evropa 2020
(PBI), kde je portfolio rozdéieno do dvou trani: trane portfoiia nesouci ztrátu jako prvnI
(Portfolio First Loss Piece, PFLP) a trane pro zbvajIcI riziko (Residual Risk Tranche, RRT).
PFLP je v pIpadè nespiaceni üvëru povaovãna za nejrizikovéjI ást. Je rozdéiena mezi
rozpoet EU a EIB, piem rozpoet EU nese 95 % této trane a EIB 5 %. Trane PFLP je
stanovena na 30 % a v pIpadé nesplacenI bude expozice rozpotu EU init a 28,5 %
hodnoty portfolia. Akoli by EIB mohia pevzIt celé riziko za trani RRT, je v praxi jen malá
pravdépodobnost, e bude trane RRT dotena. Za bén’’ch okolnosti toti ztráty pokryje
trane PFLP.
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vrub rozpotu EU pOjde i hrazenI dodaten’’ch nespecifikovanch nákladü v pIpadé, kdy

EIB poskytne financovánI Evropskému investinImu fondu (ElF) jménem EFSI.

22. Je düleité mit na paméti, e vystavené záruky mohou v koneném dtisledku vest

k daRIm riziküm pro rozpoet EU. Návrh v’slovné nevyluuje podmInéné závazky pro

rozpoet EU nad rmec prostedkO pidélen’ch na závazky19 a nestanovuje strop pro

v’daje EIB. Aby Komise neruiIa za závazky nad rámec záruky EU (kter je financována

z rozpotu EU), mélo by existovat veobecné osvobozenI a zprotënI odpovédnosti ye

vztahu k právnIm nároküm ze strany pIjemcO EFSI20. Kromé toho by u vdajü, které EIB

bude za EFSI mit, mel b’t bezpodmInené stanoven limit.

23. Akoli by plan nemél vytváet daRi záté pro veejné finance lensk’’ch státü i

vytváet nové dluhy, vybizI Komise lenské státy, aby do EFSI pflspIvaly, a to bud’ pimo,

nebo financovánIm investinIch projektü. Tyto pIspévky nebudou KomisI brány v üvahu

pfl posuzovánI fiskálni korekce v rámci preventivnI nebo nápravné ásti Paktu o stabilité a

rüstu21. Kromé toho mohou lenské státy té zvit své spolufinancováni evropsk’ch

strukturálnIch a investinIch fondO nad minimálnI poadavek stanoven’ právnImi

pedpisy. Za urit’ch okolnostI bude v souvislosti s vnitrostátnIm spolufinancovánIm

investic v rámci ESIF (evropskch strukturálnIch a investinIch fondO), programu

transevropsk’ch sIti a Nástroje pro propojenI Evropy tolerováno doasné odch’’lenI se

lenskch státO od stednëdob’’ch rozpotov’ch cI1ü22.

19 Viz l. 140 odst. 3 naIzenI (EU, Euratom) . 966/2012.

20 Pijemci EFSI (v návrhu nejsou definováni) zahrnujI vypOjovatele finannich instrumentO, na
nè se vztahuje záruka EU a které realizuje EIB v rámci dohody o EFSI.

21 V pIpadé pekroenI referenni hodnoty pro schodek Komise nezahájI postup pi
nadmérném schodku, jestlie je pekroenI zpsobeno pouze prIspëvkem do fondu a je
malého rozsahu a pravdëpodobné bude doasné. Pi posuzovánI pekroenI referennI
hodnoty pro dluh nebude brat Komise pispévky do fondu EFSI v ivahu (viz COM(2015) 12
final ze dne 13. ledna 2015, s. 5—7).

22 Viz COM(2015) 12 final, s. 7—9.
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24. Z tëchto divodü tedy neize vyIouit nari:ist veejného diuhu. Aby mohly Ienské státy

(nebo jejich vnitrostátnI podpOrné banky) takovéto pIspévky realizovat, budou si moThá

muset vypOjit finannI prostedky. Tam, kde Ienské státy poskytujI EFSI protizáruky, je

riziko nárüstu diuhu pouze odIoeno. Projekty, na né se vztahuje záruka EFS, mohou

rovné p0 svém dokonenI potebovat dodatené veejné financovánI (které mOe

napIkIad souviset s üdrbou). To mOe vyvolat na finannIch trzIch negativnI reakce,

které povedou k vyIm nákladüm na dluhovou sIubu, zejména v pIpadé zemI, které

jsou nejvIce zasaeny hospodáskou a finannI krizI. Take je nav’’sost dOIeité, aby se

ádn’m zpüsobem zváiI ceIkov dopad EFSI na veejn’’ dluh a schodky veejnç’ch financI

a aby se tento aspekt posuzoval podle transparentnIch a jednotn’ich kritériI.

HodnocenI/revize vIceietého flnannIho rámce v poloviné obdobI

25. VytvoenI EFSI ma b’t reakcI na naléhavou potebu. Nebylo vak schváleno v rámci

ádného hodnocenI ex ante23, které by mélo mezi jinm urit alternativy politik, které

jsou k dispozici pro spinénI stejn’ch cuIii s pouitIm ji stávajIcIch nástrojO24,düvody pro

zvolenI Nástroje pro propojenI Evropy a Horizontu 2020 jako hlavnich zdrojO financovánI

navzdory jejich velkému pákovému efektu na investice25 a take moné düsledky snIenI

23 Poadavky na hodnocenI ex ante stanovujI Iánky 30, 31, 140 naIzeni (EU, Euratom)
. 966/2012 a 53. bod odivodnënI tohoto naIzenI. Viz té Iánky 18 a 224 naIzenI Komise
v penesené pravomoci (EU) . 1268/2012 ze dne 29. Ijna 2012 o provádëcIch pravidlech
k naIzenI Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) . 966/2012, kterm se stanovI
finannI pravidla o souhrnném rozpotu Unie (LJ. vest. L 362, 31.12.2012, s. 1).

24 iednou z alternativnIch monostI by bylo napIkIad navenI kapitálu EIB.

25 U financovánITEN-T (které pedstavuje témé 80% Nástroje pro propojenI Evropy) se
oekávaIo, e kad’ milion EUR, kter’ bude vynaIoen na evropské trovni, povede
k 5 milionOm EUR v investicIch od Ienskch státO. Kromë toho bude kad milion EUR
generovat 20 milionü EUR ze soukromého sektoru: to pedstavuje pomér 1:25. Vycházelo se
rovné z toho, e jedno euro rámcového programu EU pro v’zkum a inovace vytvoI
prOmyslovou pFidanou hodnotu sedm a 14 EUR (viz Evropská komise, memorandum
11/469, 29. ervna 2011).
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prostedkO na tyto programy z hiediska zaplñovánI mezerv investicIch, odstrañovánI

problémü a pispéní k cliOm strategie Evropa 202026.

26. Na základé ve uvedeného a spolené s monQmi dodaten’’mi opatenImi, které

do poloviny roku 2016 zváI Komise27,pedstavuje chystané hodnocenI/revize vIceletého

finannIho rámce (MFF) v poloviné obdobI28 pro normotvOrce pIleitost zhodnotit

pokrok dosaen’ EFSI a pijmout jakákoli nezbytná nápravná opatenI. Pi této pIleitosti

by Komise rovné méla podat zprávu o pokroku prvnIho souboru opatenI, pfljatého

v prosinci 2014 na eenI reguIanIho prostedI a odstranénI pekáek pro investice29.

III. KONKRETN1 PIPOM1NKY

27. Tento oddli obsahuje daRl pipomInky k návrhu.

cI. 1 odst. 1 — Schopnost nest riziko

28. Bylo by vhodné uvést definici ,,schopnosti nest riziko”.

£I. 2 odst. 2— Evropské centrum pro investknIporadenstvI

29. Evropské centrum pro investinI poradenstvI (EIAH) bude poskytovat poradenskou

podporu pi identifikaci, pIpravé a vvoji investinIho projektu a bude fungovat jako

jednotné centrum pro technické poradenstvI (vetné právnIch otázek) pro projektové

financovánI v EU. To bude zahrnovat podporu pi vyuIváni technické pomoci pro

strukturovánI projektu, vyuIvánI inovativnIch finannIch nástrojO a vyuívání partnerstvI

26 NapIkIad pomocI odkazu na projekty pedem identifikované Nástrojem pro propojenI
Evropy (viz pIloha I naIzenI Evropského parlamentu a Rady (EU) . 1316/2013 (U. vest.

L 348, 20.12.2013, s. 129)).

27 COM(2014) 903 final, s. 16.

28 Iánek 2 naIzenI Rady (EU, Euratom) . 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterm se
stanovI vIcelet’ finannI rámec na obdobI 2014—2020 (U. vest. L 347, 20.12.2013, s. 884).

29 COM(2014) 910 final, pIIoha III.
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veejného a soukromého sektoru. ExistujIjetë dalI poradenské subjekty, je zahrnujI

iast EIB, Komise a lensk’ch státü, nap. Evropské odborné centrum pro partnerstvI

veejného a soukromého sektoru (EPEC) a platforma pro finannI nástroje a technické

poradenstvI (Fl-TAP) pro ESIF. Mélo by b’t vyjasnéno, jakou pidanou hodnotu pinese

EIAH a jak bude probIhat koordinace s dalImi zdroji dostupnch odborn’ch znalostI.

30. EIAH bude financováno pedevIm z existujIciho finannIho krytI pro technickou

pomoc EIB v rámci souasnQch programü EU (Nástroj pro propojenI Evropy, Horizont

2020). Pedpokládá se vak dodatené financovánI do maximálnI ve 20 milioni EUR do

roku 2020. V tomto ohiedu nejsou uvedeny ádné podrobnosti i referennI hodnoty,

které by toto dodatené financovánI zdOvodñovaly.

31. V návrhu nenI uvedena ani právnI forma EIAH, ani jeho provoznI struktura.

Ci. 5 odst. 3— vdaje E1B

32. Riziko nedobytnosti vQdajO EIB nese v piném rozsahu a do vQe 160 milionO EUR

EFSI. Tyto v’daje vak nejsou definovány a mohou bt zv’eny o správnI poplatky, které

EIB vynaloI pfl poskytovánh financovánI ElF. Jeliko doba trvánI EFSI nenI omezena, nenI

konsolidovaná celková ástka nákladü na správu EFSI (vetné EIAH) známa a nenI u nI

navIc stanoven ádn’ limit.

Ci. 5 odst. 4— SpoluflnancovánIze strany ESIF

33. Vétina z projektO na souasném seznamu projektü publikovaném na internetové

stránce EFSI by v zásadé byla zpOsobilá k financovánI ji s vyuitIm stávajIcIch nástrojO EU.

FinannI podpora stejn’ch projektO z rOznch zdroji financovánI, podléhajIcI rizn’m

právnIm rámcüm, mOe vest ke konfliktu platnç’ch pedpisO. Tyto otázky návrh neeI.

Ci. 7 adst. 2— PoskytnutI pine záruky

34. Návrh stanovI, e záruka EU bude pine pokrç’vat (a do ástky 2,5 miliardy EUR)

financovánI poskytnuté ElF za üelem provádénI finannIch a investinIch operacI pro
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maté a stednI podniky, pod podmInkou, e EIB poskytuje stejnou ástku financovánI bez

záruky EU. V praxi u ásti záruky EU spravované ElF nebude pákov efekt vytvoen ElF, ale

pouze üastnIcImi se finannImi zprostedkovateli.

áánek 8— ZórucnIfond EU

35. Návrh nestanovI ani to, jakou právnI formu fond bude mit, ani to, jak bude fungovat.

36. UeIem fondu ma b’t vytvoit likviditnI rezervu pro rozpoet Unie vOi ztrátám,

které EFSI vzniknou pi stedovánIjeho cIlCi. Na základé zkuenosti byl stanoven mezi

platbami z rozpotu EU a z celkov’’ch zárunIch závazkO EU pomér 50 %. Návrh stanovi, e

Komise müe pijImat akty v penesené pravomoci pro üpravu ve uvedeného poméru

nejve o 10 %, tj. 800 milionL EUR (el. 8 odst. 6 a l. 17 odst. 2).

37. Akoli tato prava müe vest bud’ ke zv’enI, nebo snIenI daného poméru,

neexistuje ádné ustanovenI t’kajIcI se tech okruhü a rozpotov’ch poloek vIceletého

finannIho rámce, kter’ch by se moné zveni likviditnI rezervy pro eenI situace, kdy

50 % plateb z titulu zárunIch závazkü nebude postaovat, t’kalo. TImto aspektem by se

mélo zabvat prvnI hodnocenI piméenosti ve záruky, které Komise pipravi do

31. prosince 2018.

áánek 10— PodávánIzpróv a óetnictvI

38. Méla by b’t uvedena kritéria pro posouzenI pidané hodnoty, aktivace soukrom’ch

zdrojü, odhadovan’’ch a skuten’’ch v’stupü, vsledkO a dopadu finannIch a investinIch

operacI EIB na souhrnném základé, které je uvedeno v odst. 2 pIsm. b).

39. K finannIm v’’kazüm EFSI, uveden’’m v l. 2 pism. f), by mel b’t pipojen v’rok

nezávislého externIho auditora.

40. Mély by b’t uvedeny lhOty pro podávánI zpráv uveden’’ch v odstavcIch 1 a 3.

Zejména by mély b’t stanoveny takové termIny, které by Komisi umoThily zapracovat

relevantnI informace do ronI üetnI závérky.
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41. Lhiita pro v’ronI zprávu o stavu zárunIho fondu EU uvedenou v odstavci 6 by méla

bt sladéna s IhOtou pro pedbéThou üetnI závérku nebo s IhCitou pro zprávu

o rozpotovém a finannIm IzenI poadovanou Iánkem 142 finanniho naIzenI

(31. bezna).

óánek 12— HodnocenI a piezkum

42. PedpokIádaná hodnocenI by méla b’t provádéna nezavisIç’m externImi subjekty.

43. Bylo by vhodnéjI podávat zprávy o projektech EFSI na základé druhu jednotIiv’’ch

podprogramii, co by umoniIo sledovat ivotnI cykius cIIench investic.

áánek 13— Transparentnost a zvefejñovánI informacI

44. V pIpadé, e budou pro tuto oblast formou dohody stanovena podrobná ujednánI

mezi KomisI a EIB, méla by b’’t takováto dohoda zveejnéna.

ãánek 20— Piechodné ustanovenI

45. Záruka EU mOe take krQt v prObëhu roku 2015 pied tim, ne naIzenI vstoupI

v platnost, projekty financované EIB a ElF mimo jejich obvyklé zamëenI. V tomto pIpadé

Komise posoudI, zda se na tyto operace me vztahovat krytI zárukou EU. To by

pedstavovaIo odchylku od ustanovenI, které stanovI, e projekty vybIrá nezávisI’

investinI v’’bor podle jejich kvality bez jakéhokoli pidélenI podle sektoru nebo

geografického umIsténI na základé investinIch politik a pokynO stanoven’’ch idIcIm

v’ibo rem.
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Toto stanovisko pijaI UetnI dvOr na svém zasedánI v Lucemburku dne 12. bezna 2015.

Za UetnIdvOr

piedseda

VItor Manuel da SILVA CALDEIRA

Vjeho nepritomnosti

Ien UetnIho dvora

Igors LUDBORZS
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ZKRATKY A ODKAZY

PñILOHA

Zkratka Pine znëní

Evropsk fond pro strategické investice

EIAH Evropské centrum pro investinI

poradenstvI (European Investment
Advisory Hub)

EIB Evropská investinI banka

ElF Evropsk’Q investinI fond

EPEC Evropské odborné centrum pro partnerstvI
veejného a soukromého sektoru
(European PPP Expertise Centre)

ESIF Evropské strukturálnI a investinI fondy

ReferennI dokument I internetová stránka

Viz: návrh

Viz ëlánek 2 návrhu

www.eib.org

www.eif.org

http://www.eib.org/epec/

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_
en.htm

EU

LGTT

MFF

Evropská unie

Nástroj pro üvérové záruky pro projekty
Transevropské dopravnI site (Loan
Guarantee Instrument for Trans-European
Transport Network projects)

VIcelet finannI rámec (Multi-annual
financlalframework Framework)

http://www.eib.org/about/documents/Igtt
fact-sheet.htm

NaIzenI Rady (EU, Euratom) . 1311/2013

http://ec.europa.eu/budget/mff/indexen.cf
m

MSP

Návrh

PBI

Plan

Smiouva nebo SFEU

TE N-T

Male a stedni podniky

Návrh naIzenI Evropského parlamentu a
Rady o Evropském fondu pro strategické
investice a o zméné naIzeni (EU)
. 1291/2013 a (EU) . 1316/2013

Iniciativa projektovch dluhopisü v rámci
strategie Evropa 2020 (EU 2020 Project
Bond Initiative)

InvestiënI plan pro Evropu

Smlouva a fungovánI Evropské unie

Transevropská dopravnI sft

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/f
acts-figu res-analysis/sme
definition/i ndex_en.htm

COM(2015) 10 v koneném znénI ze dne

13. ledna 2015

http ://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/proposal_regulation_ef
si_en .pdf

http://ec.europa.eu/economy_finance/financi
al_operations/investment/eu rope_2020/inde
x_e n . htm

COM(2014) 903 v koneném znénI ze dne
26. listopadu 2014
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth
investment/plan/docs/an-investment-plan
for-europe_com_2014_903_en.pdf

http://eur-lex.europa.eu/Iegal
content/EN/TXT/?qid=1425369741778&uri=C
E LEX:C2012/326/01

http://inea.ec.europa.eu/en/ten-t/ten-t.htm

E FSI
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