
EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dnel5.6.2015 
C(2015) 3861 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise děkuje Senátu za jeho usnesení ke sdělení „ Investiční plán pro Evropu " 
(COM(2014) 903). 

Sdílíme názor Senátu, že pro úspěch investičního plánu má zásadní význam správný 
proces výběru projektů. V tomto směru by projekty měly být pečlivě vybírány tak, aby se 
neplýtvalo penězi daňových poplatníků, aby nebyla poškozována konkurence nebo aby 
nedocházelo k vytěsňování soukromých investic. Hlavním cílem iniciativy je ostatně 
soukromé investice získat. Za tímto účelem se v návrhu nařízení o Evropském fondu 
pro strategické investice (COM(2015) 10 final) zřizuje řídící výbor, který by rozhodoval 
o celkové orientaci, o pokynech k investování, rizikovém profilu, strategických opatřeních 
a o přidělování aktiv z fondu. V návrhu se uvádí, že každý projekt by museli 
z hospodářského a společenského hlediska schválit odborníci v rámci speciálního 
investičního výboru, a to po předchozím posouzení podle investičních pokynů 
stanovených řídícím výborem. Fond by se měl také podle návrhu zaměřovat na projekty, 
které vykazují obecně vyšší riziko než stávající nástroje EIB, aby byla zajištěna 
„adicionalita" ve srovnání se současnými operacemi. To znamená, že fond by se měl 
využívat pouze v případě, kdy není dostupné financování z jiných zdrojů za přiměřených 
podmínek. Důsledné a pravidelné sledování by zajistilo efektivní vynakládání peněz 
a skutečnou přidanou hodnotu. 

Komise bere na vědomí připomínku Senátu, že omezená možnost členských států 
nasměrovat proces výběru k vnitrostátním prioritám by státy mohla odrazovat od toho, 
aby do fondu vkládaly příspěvky. Domnívá se však, že nezávislost výběrového procesu je 
pro dosažení cílů investičního plánu zásadní. 

Pokud jde o připomínku týkající se orientační povahy multiplikačního účinku, Komise by 
ráda zdůraznila, že poměr 1:15 je opatrným odhadem založeným na dosavadních 
zkušenostech s programy EU a EIB. Pro ilustraci lze uvést, že navýšení kapitálu EIB 
v roce 2012 mělo očekávaný multiplikační účinek 1:18 au některých finančních nástrojů, 
jako např. и programu COSME, je tento účinek i výrazně vyšší (alespoň 1:20). Námi 
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uvedený multiplikační účinek 1:15 je však skutečně pouze odhadem průměrné hodnoty 
и každého jednotlivého projektu. V konkrétním případě bude multiplikační účinek záviset 
na souboru činností a na specifických rysech daného projektu. U některých operací bude 
multiplikační účinek vyšší, a u jiných nižší. 

Komise rovněž souhlasí s tím, že je třeba zajistit koordinaci prostředků z Evropského 
fondu pro strategické investice s prostředky z evropských strukturálních a investičních 
fondů. Členské státy a regionální orgány by proto měly dostupné finanční prostředky EU 
co nejefektivněji využívat na podporu investic, přičemž by se měly zaměřovat na klíčové 
oblasti a maximalizovat multiplikační účinek každého investovaného eura. To s sebou 
nese větší využívání finančních nástrojů ve formě úvěrů, majetkových účastí a záruk 
namísto tradičních grantů. Ambicí investičního plánu pro Evropu je, aby se využívání 
inovativních finančních nástrojů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů 
v období 2014—2020 přinejmenším zdvojnásobilo. Větší využívání inovativních 
finančních nástrojů namísto grantů by mělo u každého mobilizovaného eura vytvořit 
další finanční páku. Členské státy a regiony navíc mohou zvýšit multiplikační účinek 
prostředků EU i tak, že zvýší vnitrostátní spolufinancování nad rámec minimálních 
právních požadavků. Závěrem bychom chtěli připomenout, že členské státy se vyzývají, 
aby co nejlépe využily prostředků EU, které jsou jim ještě k dispozici v rámci 
programového období 2007-2013, a aby tyto prostředky plně uplatňovaly na podporu 
investičního plánu. 

Pokud jde o návrh nařízení o Evropském fondu pro strategické investice, výše uvedená 
fakta se zakládají na původně předloženém návrhu Komise. Ten v současné době 
prochází legislativním procesem, do něhož je zapojen jak Evropský parlament, tak Rada, 
kde je Vaše vláda zastoupena. 

Komise doufá, že tato vysvětlení dostatečně reagují na připomínky, které Senát vyjádřil 
ve svém usnesení, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

první místopředseda 
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