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ROZHODNUTÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/...
ze dne 23. prosince 2020,
kterým se Komise zmocňuje k hlasování pro zvýšení
schváleného základního kapitálu Evropského investičního fondu

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 173 odst. 3 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,
v souladu s řádným legislativním postupem1,
vzhledem k těmto důvodům:

1

Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním
věsníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2020.
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(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 stanov Evropského investičního fondu (dále jen „fond“) stanoví, že
valná hromada fondu (dále jen „valná hromada“) může většinou 85 % odevzdaných hlasů
rozhodnout o zvýšení schváleného základního kapitálu.

(2)

Vzhledem k očekávanému dopadu krize způsobené onemocněním COVID-19 a s cílem
přispět k reakci Unie a fondu na tuto krizi prováděním navrhovaného nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU, jako součást víceletého
finančního rámce na období 2021 až 2027, a dalším rozvojem úlohy fondu při řízení
národních a regionálních programů je nezbytné okamžitě zvýšit schválený základní kapitál
fondu o částku 2 870 000 000 EUR.

(3)

Správní rada fondu (dále jen „správní rada“) se rozhodla předložit valné hromadě žádost o
schválení zvýšení schváleného základního kapitálu fondu o částku 2 870 000 000 EUR
vydáním 2 870 nových akcií a o schválení podmínek pro zvýšení základního kapitálu,
včetně způsobu platby. Bude-li zvýšení základního kapitálu schváleno, každá nová akcie
bude mít jmenovitou hodnotu 1 000 000 EUR a každá upsaná akcie bude splacena do výše
20 % své jmenovité hodnoty. Valná hromada může vyžadovat splacení zbývajících 80 %
za podmínek stanovených v čl. 7 odst. 3 stanov fondu. Všechny akcie, ať již stávající nebo
nově vydané, budou mít stejnou hodnotu a budou s nimi spojena ve všech ohledech stejná
práva.
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(4)

Správní rada navrhla, aby nově schválené akcie byly nabídnuty k upisování během
jediného upisovacího období, které začne bezprostředně po schválení zvýšení základního
kapitálu valnou hromadou a skončí dne 30. září 2021. Unie se bude moci podílet na
upisování za podmínek stanovených v rozhodnutí valné hromady, jakmile vstoupí v
platnost právní akt, kterým se schvaluje účast Unie na zvýšení základního kapitálu.

(5)

Aby mohl zástupce Unie na valné hromadě hlasovat o zvýšení základního kapitálu co
nejdříve, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů a lhůty deseti dnů uvedených v
článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke
Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení
Evropského společenství pro atomovou energii. Z téhož důvodu by mělo toto rozhodnutí
vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
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Článek 1
Komise se zmocňuje k tomu, aby na valné hromadě Evropského investičního fondu hlasovala
jménem Unie pro navrhované zvýšení schváleného základního kapitálu fondu o částku
2 870 000 000 EUR.

Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
V Bruselu dne

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda nebo předsedkyně
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