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investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro
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PŘÍLOHA
návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU)
2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické
investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro
investiční poradenství
Příloha
1)

Oddíl 2 se mění takto:
a)

v písmenu b) se doplňuje nový druhý pododstavec, který zní:
„Musí být zamezena podpora EFSI na dálnice, ledaže je potřebná k podpoře
soukromých investic v oblasti dopravy v zemích podporovaných v rámci
politiky soudržnosti nebo u přeshraničních dopravních projektů, do nichž je
zapojena alespoň jedna země podporovaná v rámci politiky soudržnosti.“;

b)

v písmeni c) se druhá věta nahrazuje tímto:
„V této souvislosti se očekává, že EIB poskytne v rámci EFSI financování za
účelem dosažení celkového cíle ve výši nejméně 500 000 000 000 EUR
veřejných nebo soukromých investic, včetně financování zmobilizovaného EIF
v rámci operací EFSI týkajících se nástrojů uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b),
národních podpůrných bank či institucí a lepšího přístupu k financování pro
subjekty s nejvýše 3 000 zaměstnanci.“;

2)

V oddíle 3 se doplňuje nové písmeno d), které zní:
„d)

3)

ke klasifikaci nějaké operace jako zvláštních činností vede obvykle výskyt
jednoho nebo více následujících znaků:
–

podřízenost ve vztahu k ostatním věřitelům, včetně národních
podpůrných bank a soukromých věřitelů;

–

účast na nástrojích pro sdílení rizik, pokud zaujatá pozice vystavuje EIB
vysokým úrovním rizika;

–

expozice vůči specifickým rizikům, jako je neověřená technologie,
závislost na nových, nezkušených nebo vysoce rizikových protistranách,
nové finanční struktury nebo riziko pro EIB, předmětné odvětví nebo
zeměpisnou oblast;

–

znaky kapitálového typu, například platby spojené s výkonností; nebo

–

jiné identifikovatelné aspekty vedoucí k vyšší expozici vůči riziku než
podle pokynů EIB pro politiku úvěrových rizik;“;

V oddíle 5 se doplňuje nová věta, která zní:
„Srovnávací přehled se zveřejní, jakmile je operace v rámci záruky EU
podepsána, s výjimkou citlivých obchodních informací.“;
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4)

Oddíl 6 se mění takto:
a)

písmeno b) se mění takto:
i)

v první odrážce se první a druhá věta nahrazují tímto:
„Pro operace dluhového typu provede EIB nebo EIF standardní
posouzení rizik včetně výpočtu pravděpodobnosti selhání a míry
zpětného získání prostředků. Na základě těchto parametrů
kvantifikuje EIB nebo EIF riziko pro každou operaci.“;

ii)

ve druhé odrážce se první věta nahrazuje tímto:
Každá operace dluhového typu obdrží klasifikaci rizika (klasifikace
úvěrové transakce) jako v systému klasifikace úvěrů EIB nebo
EIF.“;

iii)

ve třetí odrážce se první věta nahrazuje tímto:
„Projekty musí být ekonomicky životaschopné a technicky
proveditelné a financování EIB musí být strukturováno v souladu
se zásadami řádné bankovní praxe a musí být v souladu se
zásadami řízení vysokých rizik stanovenými EIB nebo EIF v jejich
interních pokynech.“;

b)

písmeno c) se mění takto:
i)

v první odrážce se druhá věta nahrazuje tímto:
„Zda operace nese či nenese kapitálová rizika, bez ohledu na jejich
právní formu a nomenklaturu, se stanoví na základě standardního
posouzení EIB nebo EIF.“;

ii)

ve druhé odrážce se první věta nahrazuje tímto:
„Operace EIB kapitálového typu jsou prováděny v souladu s
vnitřními pravidly a postupy EIB nebo EIF.“;
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5)

V oddíle 7 písm. c) se zrušuje slovo „původní“;

6)

Oddíl 8 se mění takto:
a)

v prvním pododstavci druhé větě se zrušuje slovo „původní“;

b)

v prvním pododstavci první větě se zrušuje slovo „původní“;

c)

v písmenu b) první větě se zrušuje slovo „původní“.
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