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Vážený pane předsedo, 

Komise tímto děkuje Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFS1) a o změně nařízení (EU) 
č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 (COM(2015) 10 final). Jednání o tomto nařízení již 
Evropský parlament a Rada úspěšně uzavřely1. 

Komise by ráda zdůraznila, že cílem iniciativy je mobilizovat 315 miliard EUR a vytvořit 
nová pracovní místa. Její účel je tak pevně zakotven v okruhu la víceletého finančního 
rámce Unie, o jehož finančním krytí rozhodla Rada a Evropský parlament. Vzhledem 
k tomu, že velká část tohoto okruhu je věnována Horizontu 2020, budou do záručního 
fondu EFSI přerozdělovány prostředky rovněž z tohoto programu. Ačkoliv grantové 
financování z Horizontu 2020 bude sníženo, multiplikační efekt fondu EFSI umožní 
výrazné celkové navýšení investic do výzkumu a inovací. Finanční zátěž však bude 
výrazně nižší nebo dokonce nulová v případě iniciativ, и nichž je tržní spolufinancováni 
méně pravděpodobné než и iniciativ, které jsou „blíže trhu". Kromě toho celkové 
navýšení prostředků na iniciativy v rámci programu Horizont 2020 bude i tak ve 
srovnání s předchozím programovým obdobím značné. 

Komise souhlasí se Senátem, že výběr projektů financovaných z Evropského fondu pro 
strategické investice by se měl řídit transparentními pravidly. Významnost těchto 
pravidel je proto v nařízení o EFSI plně zohledněna. Zároveň financování bude spíše než 
EFSI, Komise nebo Evropská unie poskytovat Evropská investiční banka (EIB), která tak 
také bude vstupovat do smluvního vztahu se subjekty, které budou podporované projekty 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro 
strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních 
projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 - Evropský fond pro strategické 
investice. Úř. věst. L 169, 1.7.2015. 



realizovat. Jednotlivé dohody o financování tak proto budou podléhat pravidlům 
transparentnosti EIB. 

Komise dále bere na vědomí obavy Senátu ohledně možných výdajů na provoz 
Evropského centra pro investiční poradenství ve výši až 110 milionů EUR i důraz, který 
klade na skutečnost, že pro ČR představují hlavní zdroj veřejných investic Evropské 
strukturální a investiční fondy (ESIF). K posledně uvedenému si Komise dovoluje 
upozornit, že se nebudou snižovat prostředky vynakládané v rámci unijní politiky 
soudržnosti, včetně prostředků pro účely ESIF, ani měnit příslušný právní rámec. 

Komise také připouští námitku Senátu vůči návrhu, aby Komise byla oprávněna změnit 
prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci velikost záručního fondu EFSI. Tato 
možnost není v nařízení zahrnuta. 

Komise doufá, že tato vysvětlení dostatečně reagují na připomínky Senátu, a těší se na 
další pokračování vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

členka Komise 
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