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Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
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izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške 

naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2015)0010), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 172, 173, 175(3) in 182(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 

(C8-0007/2015), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in 

monetarne zadeve po členu 55 Poslovnika,  

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne 

zadeve in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in 

turizem, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, 

Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, 

Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za ustavne zadeve (A8-0139/2015), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 
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Predlog spremembe 1 

PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA* 

k predlogu Komisije 

--------------------------------------------------------- 

predlogu  

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA  

o Evropskem skladu za strateške naložbe  

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 172, člena 173, člena 175(3) 

in člena 182(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 2007, 

ko je dosegel najvišjo raven, se je obseg naložb znižal za približno 15 %. Pomanjkanje 

naložb v Uniji je zlasti posledica javnofinančnih omejitev v državah članicah in šibke 

rasti, kar povzroča negotovost na trgih glede prihodnjih gospodarskih gibanj ▌. 

Nezadostne naložbe, ki so zlasti izrazite v državah članicah, ki jih je kriza najbolj 

prizadela, upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in negativno vplivajo na ustvarjanje 

delovnih mest, dolgoročne obete za rast in konkurenčnost ter potencialno 

preprečujejo uresničitev ciljev strategije Evropa 2020 ter ciljev glede pametne, 

trajnostne in vključujoče rasti. Treba je povečati privlačnost za naložbe v Evropi in v 

infrastrukturo sodobnega na znanju temelječega gospodarstva znanja.  

                                                 
* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so 

bili črtani. 
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(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se ustavi začarani krog, ki ga ustvarja pomanjkanje 

naložb in vse večja neenakost med regijami, ter okrepi zaupanje v gospodarstvo 

Unije, spodbude za ustvarjanje naložbam prijaznega okolja v državah članicah pa bi 

lahko dale zagon za gospodarsko okrevanje. Poleg ponovnega zagona pri financiranju 

naložb lahko strukturne reforme, ki so učinkovite ter ekonomsko in socialno vzdržne, 

ter javnofinančna disciplina vzpostavijo krog pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali zaposlovanje in povpraševanje ter omogočili trajno 

zmanjšanje proizvodne vrzeli in povečanje potenciala za rast. EFSI, okrepljen s 

prispevki držav članic, mora dopolnjevati celostno strategijo za izboljšanje 

konkurenčnosti Unije in pritegnitev naložb. 

(2a) Da bi bil učinek EFSI na ustvarjanje delovnih mest čim večji, bi morale države 

članice še naprej izvajati strukturne reforme, ki so učinkovite ter ekonomsko in 

socialno vzdržne, ter uvajati druge pobude, na primer programe usposabljanja in 

aktivne politike trga dela, podpirati pogoje za ustvarjanje kakovostnih in trajnostnih 

delovnih mest ter vlagati v usmerjene ukrepe socialne politike v skladu s svežnjem o 

socialnih naložbah iz leta 2013. Poleg tega bi morale države članice izvajati dodatne 

dejavnosti, kot so po meri oblikovani programi za prilagajanje spretnosti in znanj 

delavcev potrebam sektorjev, ki so upravičenci EFSI, poslovne storitve po meri za 

podjetja, ki bi jih pripravile na to, da bi se širila in ustvarjala več delovnih mest, ter 

podporo za zagonska podjetja in samozaposlene posameznike. 

(3) Skupina G-20 je v okviru globalne infrastrukturne pobude prepoznala pomen naložb 

za spodbujanje povpraševanja ter okrepitev produktivnosti in rasti in se zavezala k 

vzpostavitvi okolja, ki bo omogočilo višjo raven naložb. 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si je Unija ves čas prizadevala spodbujati rast, 

zlasti s pobudami, opredeljenimi v strategiji Evropa 2020, s katero je bil uveden 

pristop za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ter prek evropskega semestra za 

usklajevanje ekonomskih politik. Tudi Evropska investicijska banka (EIB) je okrepila 

svojo vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v Uniji, delno s povečanjem kapitala 

januarja 2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za zagotovitev, da bodo naložbe in 

makroekonomske potrebe Unije ▌ustrezno obravnavane in da bo razpoložljiva 

likvidnost na trgu učinkovito uporabljena in da se bo spodbujalo njeno usmerjanje v 

financiranje izvedljivih naložbenih projektov. 

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 

predstavil sklop političnih usmeritev za Evropsko komisijo. Politične usmeritve 

pozivajo k mobilizaciji „do 300 milijard evrov dodatnih javnih in zasebnih naložb v 

realni sektor gospodarstva v naslednjih treh letih“ za spodbujanje naložb za ustvarjanje 

delovnih mest. 

(6) Komisija je 26. novembra 2014 predstavila sporočilo z naslovom „Naložbeni načrt za 

Evropo“1, ki predvideva ustanovitev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), 

pregleden seznam naložbenih projektov na evropski ravni, vzpostavitev svetovalnega 

                                                 
1 Sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-

socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki z naslovom „Naložbeni načrt za Evropo“. 

COM(2014) 903 final. 
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vozlišča (Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe – EIAH), ter izpostavila načrt za 

odpravo ovir za naložbe in dokončanje enotnega trga. 

(7) Evropski svet je 18. decembra 2014 v sklepih poudaril, da je „spodbujanje naložb in 

odpravljanje nedelovanja trga v Evropi eden od ključnih političnih izzivov“ in da bo 

„nova usmerjenost v naložbe skupaj z zavezo držav članic, da okrepijo strukturne 

reforme in si prizadevajo za rasti prijazno fiskalno konsolidacijo, zagotovila temelje za 

rast in delovna mesta v Evropi“ ter pozval k ustanovitvi Evropskega sklada za 

strateške naložbe (EFSI) v skupini EIB, s katerim naj bi se v obdobju 2015–2017 

mobiliziralo za 315 milijard EUR novih naložb.  

(7a) Evropska komisija je 13. januarja 2015 objavila sporočilo z naslovom „Kako čim 

bolje izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast“, da bi 

okrepili povezavo med naložbami, strukturnimi reformami in javnofinančno 

disciplino. 

(8) EFSI bi moral biti del celovitega pristopa k obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami, in k zmanjšanju naložbenih vrzeli v Uniji. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji financiranja za naložbe, zagotavljanju financiranja 

za realni sektor gospodarstva in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. Strategija bi 

morala pospešiti konkurenčnost in oživitev gospodarstva ter dopolnjevati cilj 

gospodarske, socialne in teritorialne kohezije po vsej Uniji. Treba jo je obravnavati 

kot dopolnitev vsem drugim potrebnim ukrepom za zmanjšanje naložbenih vrzeli v 

Uniji in – s tem, ko deluje kot jamstveni sklad – kot spodbudo za nove naložbe. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

zagotavljanjem, da ni razlikovanja med zasebnim in javnim vodenjem projektov, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem regulativne predvidljivosti Te spremljajoče 

dejavnosti naj bi koristile delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v celotni Uniji. 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k reševanju težav pri financiranju in izvajanju 

transformativnih, produktivnih in strateških naložb v Uniji, ki zagotovijo takojšnji 

pospešek njenemu gospodarstvu, ter zagotavljanju večjega dostopa do financiranja, s 

ciljem zmanjšati stopnjo brezposelnosti in okrepiti rast v Unije. Večji dostop do 

financiranja naj bi koristil zlasti malim in srednjim podjetjem, med drugim za 

ustanavljanje zagonskih podjetij in odcepljenih podjetij univerz, ter podjetjem 

socialne in solidarnostne ekonomije. Poleg tega je primerno, da se koristi večjega 

dostopa do financiranja razširijo tudi na manjša podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo ter nepridobitne organizacije in podjetja socialne ekonomije. 

Premagovanje trenutnih težav na področju naložb v Evropi in zmanjševanje razlik 

med regijami naj bi pripomoglo h krepitvi konkurenčnosti, raziskovalnega in 

inovacijskega potenciala ter gospodarske, socialne in teritorialne kohezije Unije ter 

podprlo prehod, pogojen z učinkovito rabo energije in virov, na trajnostno krožno 

gospodarstvo, ki bo temeljilo na obnovljivih virih z ustvarjanjem stabilnih in pošteno 

plačanih delovnih mest. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške naložbe z visoko ekonomsko in družbeno dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev politik Unije v sinergiji z obstoječimi 

operacijami Unije ter ob zagotavljanju dodatnosti, kot so med drugim projekti 
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skupnega interesa vseh velikosti, katerih cilj je dokončanje enotnega trga v 

prometnem in telekomunikacijskem sektorju, na področju energetskega prehoda in 

energijske učinkovitosti, ter energetskih in podnebnih ciljev Unije, ciljev v zvezi z 

učinkovitostjo, ki so določeni v strategiji Evropa 2020 in v okviru podnebne in 

energetske politike do 2030 in si prizadevajo uresničiti cilje strategije Evropa 2020 

za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Da se zagotovi dodatnost glede na 

obstoječe operacije, bi moral EFSI podpirati projekte z višjim profilom tveganja, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in Unije, in ki so usmerjeni k ciljem iz te uredbe. 

Premagovanje trenutnih težav Unije na področju naložb bo prispevalo h krepitvi 

njene gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. EFSI bi moral podjetjem in 

drugim subjektom izboljšati dostop do financiranja ter okrepiti njihovo 

konkurenčnost, pri čemer bi morala biti posebna pozornost namenjena malim in 

srednjim podjetjem ter podjetjem s srednjo tržno kapitalizacijo. 

(11a) Podpora EFSI za prometno infrastrukturo bi morala prispevati k ciljem Uredbe 

(EU) št. 1315/2013 (IPE) in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (TEN-T) z izgradnjo nove ali 

manjkajoče infrastrukture, posodobitvijo in obnovo obstoječih objektov ter 

financiranjem operacij raziskav in razvoja v tem sektorju. Posebno pozornost bi bilo 

treba nameniti projektom za ustvarjanje sinergije, ki krepijo povezavo med 

prometnim, telekomunikacijskim in energetskim sektorjem, ter projektom na 

področju pametnega in trajnostnega prometa.  

(11b) Skupna kmetijska politika se kot edino politično področje, ki je v celoti v pristojnosti 

Unije, uporablja teritorialno in je zato najbolj primerna za obsežno izvajanje 

projektov v povezavi z EFSI. Za uspešno izvajanje ciljno usmerjenih naložb se lahko 

uporabijo številni obstoječi instrumenti te politike. 

(11c) Komisija v svojem sporočilu z naslovom „Okvirna strategija za trdno energetsko 

unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost“ poudarja pomen energijske 

učinkovitosti kot vira energije ter jasno navaja, da je EFSI „priložnost za 

spodbuditev večjih naložb v prenovo stavb“. Naložbe v energetsko učinkovitost lahko 

po splošno sprejetem mnenju ustvarijo tudi do dva milijona delovnih mest do leta 

2020 in verjetno še dodatna dva milijona delovnih mest do leta 2030. Da bi 

zagotovili, da bo EFSI izpolnil svoj namen spodbujanja zasebnih naložb, ustvarjanja 

delovnih mest, krepitve stabilnega gospodarskega razvoja in zmanjšanja 

makroekonomskih neravnotežij, je treba posebno pozornost nameniti energijski 

učinkovitosti.  Zato bi bilo treba v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe zagotoviti tehnično pomoč za ustanavljanje namenskih naložbenih platform 

za skupinske projekte na področju energijske učinkovitosti. 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo po 

vsej Uniji potrebujejo pomoč, da bi lahko pridobila financiranje na trgu, zlasti za 

naložbe z večjo stopnjo tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem pomagati premostiti 

pomanjkanje kapitala, nedelovanje trga in finančno razdrobljenost, ki povzročajo 

neenake konkurenčne pogoje v Uniji, tako da bi EIB in Evropskemu investicijskemu 

skladu (EIS) ter nacionalnim promocijskim bankam ali institucijam, naložbenim 

platformam ali skladom omogočil zagotavljanje neposrednih in posrednih kapitalskih 

injekcij, jamstev za visokokakovostna listinjenja posojil ter drugih produktov, ki se 

zagotavljajo v okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.  
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(13)  ▌ Financiranje iz EFSI malim in srednjim podjetjem ter podjetjem s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo bi se lahko usmerjalo prek Evropskega investicijskega sklada 

(EIS) ▌. 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z visoko družbeno, ekonomsko in okoljsko 

vrednostjo. Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki spodbujajo ustvarjanje 

kakovostnih delovnih mest, kratko-, srednje- in dolgoročno trajnostno rast in 

konkurenčnost, raziskave, izobraževanje od mladih let in usposabljanje, 

infrastrukturo ter energetski prehod in energijsko učinkovitost, zlasti projekte, ki 

ustvarjajo največji prirast in tako prispevajo k doseganju ciljev politik Unije v skladu 

s členom 3 PDEU in členom 9 TEU.   

(14a) Naložbe, ki jih podpira EFSI, bi morale prispevati k uresničevanju obstoječih 

programov in politik Unije ter ciljev strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno 

in vključujočo rast. Podpirati bi morale izvajanje sklepov Evropskega sveta z dne 17. 

junija 2010. Da bi dosegle splošne cilje iz člena 5(2)(b) in (c), bi morale prispevati k 

doseganju ciljev iz členov 170, 173 in 179 PDEU ter člena 194(1) PDEU. 

(14b) Udeleženci v projektih EFSI bi morali spoštovati sklop pravil, kot jih določa Obzorje 

2020 v zvezi z uporabo in razširjanjem rezultatov projektov, vključno z njihovo 

zaščito v okviru pravic intelektualne lastnine, da bi bolje zaščitili in izkoristili tržne 

in gospodarske koristi pobud, ki jih sofinancira Unija. 

(14c) EFSI bi moral podpirati široko paleto finančnih produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, pridobljeno na trgu,  ali produkte, ki jih 

ponujajo regionalne in nacionalne spodbujevalne banke, temveč bi moral spodbuditi 

zasebno financiranje z odpravo nedelovanja trga ter tako zagotoviti najučinkovitejšo in 

najbolj strateško porabo javnih sredstev, moral pa bi tudi še bolj okrepiti kohezijo po 

vsej Uniji. 

(14d) Učinek EFSI na zaposlovanje bi bilo treba sistematično spremljati in dodatno 

spodbujati, zlasti da bi dosegli dolgotrajnejše družbene koristi v obliki trajnostnega 

in kakovostnega zaposlovanja, kar bi koristilo tako vlagateljem kot delavcem. 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte z višjim profilom tveganja in donosa, kot ga 

imajo obstoječi instrumenti skupine EIB in Unije, da se zagotovi dodatnost glede na 

obstoječe operacije. EFSI bi moral financirati projekte po vsej Uniji ▌. EFSI bi bilo 

treba uporabiti le v primerih, ko ni na voljo financiranje ▌iz drugih virov, tudi ne od 

zasebnih ali javnih bank, regionalnih ali nacionalnih spodbujevalnih bank ali EIB. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, ▌ki lahko vključujejo določeno stopnjo ustreznega 

tveganja, ki je višje od tveganja obstoječih dejavnosti skupine EIB, vendar še vedno 

upoštevajo načela in vrednote Unije na področju socialnih in okoljskih predpisov, 

tako da spodbujajo prehod v nizkoogljično gospodarstvo, ter v povezavi s teritorialno 

kohezijo in izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev financiranja iz EFSI. EFSI ne 

bi smel zgolj zmanjševati stroškov kapitala za naložbe, ki bi lahko tudi brez jamstva 
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EU pridobile zasebna sredstva. Povprečno tveganje projekta s podporo EFSI bi 

moralo biti višje od povprečnega tveganja v okviru katerega koli drugega 

naložbenega portfelja, ki je na voljo v Uniji. Politike oblikovanja cen v zvezi z 

jamstvom EU bi morale ustrezno upoštevati potrebe po odpravljanju naložbenih 

vrzeli in finančne razdrobljenosti v Uniji. 

(16a) EFSI bi moral podpirati tudi projekte s področja izobraževanja, usposabljanja in 

raziskav, razvoja informacijsko-komunikacijskih veščin in digitalnega izobraževanja 

ter kulturnih in ustvarjalnih panog. Pri naložbah na teh področjih bi bilo treba 

uporabiti celostni pristop, da bosta izobraževanje in kultura ustrezno upoštevana kot 

vrednota. 

(17) Odločitve o uporabi jamstva EU za potencialne projekte in o upravičenosti 

nacionalnih spodbujevalnih bank ali naložbenih platform za uporabo imena 

„Evropski sklad za strateške naložbe“ bi moral na pregleden način in neodvisno 

sprejemati investicijski odbor v skladu z naložbenimi smernicami, ki jih sprejme 

usmerjevalni odbor v skladu s to uredbo. Investicijski odbor bi moralo sestavljati 

osem neodvisnih strokovnjakov s širokim naborom strokovnega znanja, kot je 

določeno v tej uredbi, potrditi pa bi jih moral Evropski parlament. 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo v višini 

000 000 000 EUR. Če se jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi moralo biti kritje 

jamstva omejeno glede na vrsto instrumenta, kot so dolžniški in lastniški instrumenti 

ali jamstva, ter kot odstotni delež obsega portfelja neporavnanih obveznosti. Če se 

jamstvo zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 EUR, ki jih zagotovi EIB, se 

pričakuje, da bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila za 60 800 000 000 EUR 

dodatnih naložb. Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo podprt z EFSI, naj bi v treh 

letih od začetka veljavnosti te uredbe v Uniji ustvaril naložbe v skupni vrednosti 

315 000 000 000 EUR. Da bi se zmogljivost EFSI približala dejanskim potrebam in 

da bi zagotovili dejanski učinek, so potrebni precejšnji dodatni prispevki držav članic 

v njegov kapital. Jamstva za projekte, zaključene brez unovčitve jamstva, so na voljo 

za podporo novim operacijam.  

(18a)  Evropska centralna banka je izrazila pripravljenost, da na sekundarnem trgu kupi 

obveznice, ki jih izda EFSI, če jih EFSI izda sam ali če jih v njegovem imenu izda 

EIB. 

(19) Da se omogoči nujno potrebno dodatno povečanje sredstev EFSI, bi morala biti 

udeležba v skladu odprta tretjim osebam, vključno z državami članicami, regionalnimi 

vladami s fiskalnimi in zakonodajnimi pooblastili, nacionalnimi in regionalnimi 

spodbujevalnimi bankami, regionalnimi bankami ali javnimi agencijami, ki so v lasti 

ali pod nadzorom držav članic, subjekti zasebnega sektorja ter subjekti zunaj Unije, 

pod pogojem, da obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo udeležbo. Tretje osebe lahko 

neposredno prispevajo v EFSI. Če država članica sodeluje v EFSI prek več javnih 

gospodarskih subjektov ali struktur, država članica in zadevne tretje osebe s tem ne 

bi smele pridobiti dodatnega deleža v upravljavski strukturi EFSI.  

(19a) EFSI bi moral imeti tudi možnost podpirati strukture zasebnih skladov, kakršni so 

evropski dolgoročni investicijski skladi (ELTIF), ki jih ustanovijo zasebni vlagatelji 
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ali nacionalne spodbujevalne banke, ki bi tudi lahko imeli pomembno vlogo pri 

zagotavljanju dodatnih instrumentov za usmerjanje javnih ali javno-zasebnih naložb 

v realno gospodarstvo. Kot je določeno v Uredbi XX/XXXX, bi morala Komisija dati 

prednost vlogam ELTIF za financiranje s strani EIB ter poenostaviti postopke zanje. 

Komisija in EIB bi morali tudi raziskati vse možne načine sodelovanja med EFSI in 

ELTIF. 

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 

posamezne projekte ali prek naložbenih platform ▌.  

(20a) Da bi sprostili naložbe na nacionalni in regionalni ravni bi bilo treba omogočiti, da 

se jamstvo EU lahko dodeli nacionalnim ali promocijskim bankam ali institucijam, 

naložbenim platformam ali skladom, po možnosti z uveljavljanjem olajšav pri 

kapitalskih zahtevah. Te operacije veljajo za operacije EFSI. 

(20b) Za finančni prispevek države članice v obliki enkratnih ukrepov za EFSI, za 

namenske naložbene platforme in nacionalne spodbujevalne banke, ki prejmejo 

jamstvo EU bi morala veljati vsa obstoječa pravila Pakta za stabilnost in rast. 

(20c) Ker sta pri infrastrukturnih sredstvih pogosta neizpolnjevanje obveznosti in izterjava 

ter ker bi lahko financiranje infrastrukturnih projektov obravnavali kot način za 

razpršitev portfeljev sredstev institucionalnih vlagateljev, bi bilo treba 

infrastrukturne projekte, ki prejemajo pomoč EFSI, obravnavati kot izpostavljenosti 

tipa 1 za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala, kot je določeno v oddelku 6 

poglavja V naslova I Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 

2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku 

opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II). 

Komisija bi morala ta pristop preučiti v okviru pregleda metod, predpostavk in 

standardnih parametrov, uporabljenih pri izračunu zahtevanega solventnostnega 

kapitala s standardno formulo, kot je navedeno v uvodni izjavi 150 delegirane 

uredbe. 

(21) EFSI bi moral dopolnjevati in nadgrajevati obstoječe regionalne in nacionalne 

programe, programe Unije ter obstoječe dejavnosti EIB. Če so izpolnjena vsa 

ustrezna merila za upravičenost, lahko države članice za prispevanje k financiranju 

upravičenih projektov in naložbenih platform, podprtih z jamstvom EU, uporabijo 

evropske strukturne in investicijske sklade ter vlagajo v kapital spodbujevalnih bank 

ali institucij, naložbenih platform ali skladov. Prožnost tega pristopa naj bi omogočila 

kar največji potencial za pritegnitev investitorjev na naložbenih področjih, ki jih 

podpira EFSI. 

(21a) Države članice lahko v skladu s cilji, načeli in pravili pravnega okvira, ki se 

uporablja za te sklade, ter predvsem v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2103 

Evropskega parlamenta in Sveta (uredba o skupnih določbah) ter v skladu s 

partnerskim sporazumom in ustreznimi programi za sofinanciranje upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom  EU, uporabijo evropske strukturne in investicijske 

sklade. Prožnost tega pristopa naj bi spodbudila sinergije med instrumenti Unije, 

zagotovila kar največjo dodano vrednost in okrepila potencial za pritegnitev 

vlagateljev na naložbenih področjih, ki jih podpira EFSI. Zagotoviti bi bilo treba 
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polno komplementarnost med instrumenti in naložbami brez nadomeščanja 

finančnih instrumentov, razvitih v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, da bi v največji možni meri preprečili učinke medsebojnega izrivanja. 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu s 

Pogodbo o delovanju Evropske unije in zaradi pravne varnosti skladne s pravili o 

državni pomoči, če jih sofinancirajo države članice. Komisija je v ta namen 

napovedala, da bo v razumnem času (in v vsakem primeru pred začetkom veljavnosti 

te uredbe) oblikovala niz temeljnih načel za oceno skladnosti s pravili o državni 

pomoči, ki jih bo moral projekt izpolnjevati, da bo upravičen do podpore iz EFSI. Če 

projekt ne glede na gospodarski sektor izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka nacionalna dopolnilna podpora ocenjena 

po poenostavljeni in pospešeni oceni skladnosti s pravili o državni pomoči, pri čemer 

bo Komisija dodatno preverila le sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 

smernice glede teh temeljnih načel, da bi zagotovila učinkovito uporabo javnih 

sredstev in polno spoštovanje načela upravičenih pričakovanj. 

(23) Ker je bilo v Uniji potrebno takojšnje ukrepanje, sta EIB in EIS v letu 2015 pred 

začetkom veljavnosti te uredbe morda financirala dodatne projekte, ki ne spadajo v 

njun običajen profil delovanja. Da bi bili ukrepi, določeni v tej uredbi, čim bolj 

koristni, bi bilo treba omogočiti, da se takšni dodatni projekti lahko vključijo v kritje z 

jamstvom EU, če ustrezajo vsebinskim pogojem, določenim v tej uredbi. 

(24) Operacije financiranja in naložbene operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo treba 

upravljati v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta1, vključno z ustreznimi nadzornimi ukrepi in ukrepi za preprečevanje utaje 

davkov, ter ustreznimi predpisi in postopki, ki se nanašajo na Evropski urad za boj 

proti goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče, vključno s tristranskim sporazumom 

med Evropsko komisijo, Računskim sodiščem in EIB. 

(25) EIB in investicijski odbor bi morala redno ocenjevati dejavnosti, ki jih podpira EFSI, 

in o njih poročati, da bi ocenila njihovo ustreznost, uspešnost, učinek, dodatnost, 

dodano vrednost ter njihovo usklajenost z drugimi politikami in instrumenti Unije, 

zlasti v zvezi s finančno podporo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, 
ter da bi določila načine za izboljšanje prihodnjih dejavnosti. Te ocene in poročila bi 

morali biti objavljeni in bi morali prispevati k odgovornosti in analizi trajnosti. 

(25a) V politikah EFSI bi bilo treba upoštevati enakost spolov in podpirati vključevanje 

vidika enakosti spolov ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, zlasti kar zadeva 

dostopnost za invalide. 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na strokovnem znanju Komisije, EIB, nacionalnih 

                                                 
1  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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spodbujevalnih bank ter organov upravljanja evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. S tem bi bila vzpostavljena enotna vstopna točka za vprašanja, povezana s 

tehnično pomočjo za naložbe v Uniji. EIAH bi moral zagotavljati brezplačno 

strokovno znanje, s katerim bi zagotovili pošten dostop do financiranja EFSI po vsej 

Uniji. EIAH bi moral tesno sodelovati s podobnimi strukturami na nacionalni ravni, 

da bi zagotovili decentralizirano pomoč na terenu, k čemur bi pripomogel tudi 

večjezični pristop, ter da bi olajšali učinkovito širjenje informacij. 

(26a) EIAH bo izhajal predvsem iz dobrih praks v obstoječih programih, kot so Evropska 

pomoč, namenjena področju energije na lokalni ravni (ELENA), Evropski sklad za 

energetsko učinkovitost (EEIF), JEREMIE (program skupnih evropskih sredstev za 

mikro-, mala in srednja podjetja), JASPERS (skupna pomoč pri pripravi projektov v 

evropskih regijah), JESSICA (skupna evropska podpora za trajnostne naložbe v 

mestna območja) in JASMINE (skupno ukrepanje za podporo mikrofinančnih 

institucij v Evropi). 

(27) Za kritje tveganj, povezanih z jamstvom EU za EIB, bi bilo treba vzpostaviti jamstveni 

sklad. Jamstveni sklad bi se moral vzpostaviti s postopnim prispevkom iz proračuna 

Unije. Jamstveni sklad bi moral pozneje prejemati tudi prejemke in povračila od 

projektov, ki so prejeli podporo iz EFSI, ter izterjane zneske od dolžnikov, ki niso 

poravnali obveznosti, če je jamstveni sklad že izpolnil zaveze glede jamstva do EIB. 

Vsak presežek v jamstvenem skladu, do katerega bi prišlo zaradi prilagoditve 

ciljnega zneska ali preostalih plačil po ponovni vzpostavitvi ciljnega zneska, bi bilo 

treba prenesti nazaj v splošni proračun Unije kot namenski prejemek, s katerim bi 

obnovili proračunske vrstice, katerih sredstva so bila morebiti prerazporejena v 

jamstveni sklad EU. 

(28) Jamstveni sklad je namenjen zagotavljanju likvidnostne rezerve za proračun Unije za 

izgube, ki nastanejo EFSI pri izpolnjevanju njegovih ciljev. Izkušnje v zvezi z naravo 

naložb, ki naj bi jih podpiral EFSI, kažejo, da bi morala raven sredstev v jamstvenem 

skladu znašati 50 % celotnih obveznosti Unije, ki izhajajo iz jamstva▌. 

(29) Prispevek iz proračuna Unije ▌bi morala postopno odobriti Evropski parlament in 

▌Svet v okviru letnih proračunskih postopkov do vključno leta 2022. V ta namen bi 

moral proračunski organ po potrebi uporabiti vsa sredstva, ki jih ima na podlagi 

Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem 

finančnem okviru za obdobje 2014–2020, s posebno možnostjo uporabe skupne 

zgornje meje za obveznosti, skupne zgornje meje za plačila in instrumenta 

prilagodljivosti. 

(30) Glede na vključenost v finančne instrumente Unije bi morala jamstvo EU, dano EIB, 

in jamstveni sklad upoštevati načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti, 

sorazmernosti, preprečevanja diskriminacije, enake obravnave in subsidiarnosti iz 

člena 140 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 ter 

biti po potrebi v skladu z njenim členom 139.  

                                                 
1 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 

(UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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(31) V Uniji obstaja precejšnje število potencialnih projektov, ki so ekonomsko in 

tehnično izvedljivi, vendar se zaradi pomanjkanja gotovosti in preglednosti pri takih 

projektih ne financirajo. Pogosto je razlog v tem, da zasebni vlagatelji ne vedo za 

projekte ali pa nimajo dovolj informacij, da bi lahko ocenili naložbena tveganja. 

Komisija in EIB bi morali ▌spodbujati vzpostavitev preglednega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, ki so primerni za naložbe. Ta „seznam projektov“ bi 

moral zagotavljati, da so informacije o naložbenih projektih redno na voljo javnosti v 

strukturirani obliki in se tako vlagateljem zagotovijo zanesljive in pregledne 

informacije, na podlagi katerih lahko sprejemajo naložbene odločitve. Pri seznamu je 

treba pozornost posvetiti varovanju ključnih poslovnih skrivnosti. 

(32) Države članice bi morale v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi organi prispevati 

k seznamu evropskih naložbenih projektov in sicer tako, da bi med drugim 

posredovale informacije o naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

(33) Seznam projektov bi moral vključevati projekte po vsej Uniji, in sicer zgolj zaradi 

preglednosti za vlagatelje in kot vir informacij. Seznam lahko vključuje projekte, ki 

se lahko v celoti financirajo iz sredstev zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih 

instrumentov, zagotovljenih na evropski ali nacionalni ravni. EFSI bi moral biti 

sposoben podpirati okoljsko trajnostne projekte, opredeljene v seznamu projektov, in 

vlagati vanje, vendar pa vključenost projekta na seznam ne bi smela avtomatično 

pomeniti dostopa do podpore iz EFSI, EIB in investicijski obor pa bi morala imeti 

polno diskrecijsko pravico, da izbereta in podpirata tudi projekte, ki niso vključeni na 

seznam. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do evropskih državljanov, bi morala EIB redno poročati 

Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku in učinku EFSI, zlasti o dodatnosti 

operacij, izvedenih v okviru EFSI, v primerjavi z običajnimi operacijami EIB, 

vključno s posebnimi operacijami. Na zahtevo Evropskega parlamenta bi morala 

predsednik usmerjevalnega odbora in izvršni direktor sodelovati na predstavitvah in 

v določenem roku odgovarjati na vprašanja. 

(35) Da se zagotovi ustrezno kritje za obveznosti na podlagi jamstva EU in nadaljnja 

razpoložljivost jamstva EU, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi s 

prilagoditvijo zneskov, ki se vplačajo iz splošnega proračuna Unije. Zlasti je 

pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 

ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu 

hkrati, pravočasno in na ustrezen način. 

(36) Ker države članice zaradi razlik v njihovih fiskalnih zmogljivostih za ukrepanje ne 

morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. podpirati naložb Unije in zagotoviti 

večjega dostopa do financiranja za podjetja z do 3 000 zaposlenimi, in ker je te cilje 

glede na njihov obseg in učinke mogoče bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija 

sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe 

o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne 

presega okvirov, ki so potrebni za dosego teh ciljev. 
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POGLAVJE I – Evropski sklad za strateške naložbe  

Člen 1 

Evropski sklad za strateške naložbe 

1. Komisija v pogajanjih z Evropsko investicijsko banko (EIB) oblikuje osnutek 

sporazuma o ustanovitvi Evropskega sklada za strateške naložbe (v nadaljnjem 

besedilu: EFSI) v skladu z zahtevami te uredbe.  

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3000 zaposlenimi, pri čemer imajo prednost mala in srednja podjetja 

ter manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, in sicer tako, da EIB 

omogoča prevzemanje tveganj (v nadaljnjem besedilu: sporazum o EFSI).  

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo države članice in tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi in regionalnimi spodbujevalnimi bankami ali javnimi agencijami, ki so 

v lasti ali pod nadzorom držav članic, regionalnimi organi, namenskimi 

naložbenimi platformami ter subjekti zasebnega sektorja. Države članice in tretje 

osebe ne smejo biti članice usmerjevalnega odbora. 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo, da z delegiranim aktom v skladu s členom 17 

sklene sporazum o EFSI v imenu Unije, če sporazum o EFSI izpolnjuje zahteve te 

uredbe. 

2b.  Na Komisijo se prenese pooblastilo, da z delegiranim aktom v skladu s členom 17  

sprejme naknadne spremembe sporazuma o EFSI, če te spremembe izpolnjujejo 

zahteve te uredbe. 

Člen 1a 

Opredelitve pojmov 

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

a) „sporazum o EFSI“ pomeni pravni instrument, s katerim Komisija in EIB podrobno 

opredelita pogoje za upravljanje EFSI, določene v tej uredbi; 

b)  „nacionalne spodbujevalne banke ali institucije“ pomenijo pravne subjekte, ki na 

profesionalni podlagi opravljajo finančne dejavnosti in imajo javno pooblastilo 

države članice, dano bodisi na državni, regionalni ali lokalni ravni, da opravljajo 

razvojne ali spodbujevalne dejavnosti;  

c)  „naložbene platforme“ pomenijo subjekte s posebnim namenom, upravljane račune, 

ureditve o skupnem financiranju ali delitvi tveganja, ki temeljijo na pogodbi, ali 

ureditve, vzpostavljene na kateri koli drug način, prek katerih vlagatelji usmerjajo 

finančni prispevek za financiranje več naložbenih projektov in ki lahko vključujejo 

nacionalne platforme, kjer se združi več naložbenih projektov na ozemlju določene 

države članice, večdržavne ali regionalne platforme, kjer se združijo partnerji iz več 

držav članic ali tretjih držav, ki so zainteresirani za velike projekte na določenem 
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geografskem območju, in tematske platforme, kjer se lahko zberejo investicijski 

projekti v določenem sektorju; 

d)  „mala in srednja podjetja“ ali „MSP“ pomenijo mikro, mala in srednja podjetja, kot 

so opredeljena v členu 2 Priloge k Priporočilu Komisije št. 2003/361/ES1; 

e)  „manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo“ pomenijo pravne subjekte z 

do 499 zaposlenimi, ki niso MSP;   

f)  „podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo“ pomenijo pravne subjekte z do 3000 

zaposlenimi, ki niso MSP ali manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo;  

g)  „dodatnost“ pomeni podporo EFSI za operacije, ki odpravljajo nedelovanje trga ali 

naložbene vrzeli in ki jih brez podpore EFSI v določenem obdobju ne bi bilo mogoče izvesti 

v okviru običajnih instrumentov EIB, vključno s posebnimi operacijami, oziroma jih ne bi 

bilo mogoče izvesti v istem obdobju v okviru EIF in instrumentov EU v enaki meri. 

Projekti, ki jih podpira EFSI, si prizadevajo ustvarjati delovna mesta in rast, vendar pa 

imajo običajno večji profil tveganja kakor projekti, ki se podpirajo v običajnih operacijah 

EIB, vključno s posebnimi operacijami. 

Člen 2 

Pogoji, ki jih določa sporazum o EFSI 

1. Sporazum o EFSI vsebuje zlasti naslednje: 

(a)  določbe o ustanovitvi EFSI kot ločenega, jasno opredeljivega in preglednega 

jamstvenega instrumenta ter o ločenem računu, ki ga upravlja EIB;  

(b) znesek finančnega prispevka, ki ga EIB zagotavlja prek EFSI, in z njim 

povezane pogoje; 

(c) pogoje financiranja, ki jih EIB zagotavlja Evropskemu investicijskemu skladu 

(v nadaljnjem besedilu: EIS) prek EFSI; 

(d) določbe glede ureditev upravljanja v zvezi z EFSI v skladu s členom 3, brez 

poseganja v statut Evropske investicijske banke;  

(da) podrobne zahteve za operacije financiranja in naložbene operacije EIB ter 

financiranje, ki ga EIB zagotovi EIS, ki so upravičeni do jamstva EU v 

skladu s členoma 5(2a) in 5a; 

(db) pregled ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo za ocenjevanje 

makroekonomskega učinka naložb EFSI, vključno z učinkom na 

zaposlovanje in rast, energetsko učinkovitost, TEN-T, mobilnost v mestih, 

uresničevanje ciljev Unije, vključno s cilji strategije Evropa 2020, in 

mobilizacijo zasebnega kapitala ter njegovim učinkom na podpiranje naložb; 

                                                 
1  Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih 

podjetij (UL L 36, 20.5.2003, str. 36). 
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(e) podrobna pravila o zagotavljanju jamstva EU v skladu s členom 7, vključno z 

omejenim kritjem za portfelje posameznih vrst instrumentov, unovčitvami 

jamstva EU, ki se (razen v primeru morebitnih izgub lastniškega kapitala) 

opravijo samo enkrat letno po obračunu dobičkov in izgub iz naslova operacij 

financiranja, ter plačili za jamstvo ter zahtevo, da mora biti plačilo za prevzem 

tveganj porazdeljeno med vplačnike sorazmerno z njihovim deležem tveganja; 

(f) določbe in postopke v zvezi z izterjavo terjatev; 

(fa)  postopek izbire projektov, vključno z vlogo EIB pri začetni oceni predlogov za 

projekte in njihovo posredovanje investicijskemu odboru; 

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, vključno z opredeljenimi časovnimi 

okviri in ključnimi kazalniki uspešnosti; 

 (ga) podrobno ureditev za zagotovitev, da operacije financiranja in naložb, ki jih 

EIB podpiše v prehodnem obdobju iz člena 20, prejmejo jamstvo EU; 

(h) določbe o ▌financiranju ▌EIAH v skladu s členom 8a (novo); 

(i) določbe o načinu, na katerega lahko tretje osebe skupaj z EIB sofinancirajo 

operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih podpira EFSI; 

(j) podrobnosti o kritju jamstva EU.  

(ja) določbe o intelektualni lastnini financiranih projektov iz Uredbe (EU) št. 

1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1. 

Sporazum o EFSI določa, da so operacije, ki se izvajajo s podporo EFSI, in druge 

operacije EIB jasno ločene. Zato EIB zagotovi, da so dejavnosti EFSI prikazane v 

ločenem finančnem izkazu. 

Sporazum o EFSI določa, da morajo dejavnosti EFSI, ki jih izvaja EIS, upravljati 

organi upravljanja EIS. Vseeno pa so vključene v skupna poročila EFSI. 

Sporazum o EFSI določa, da se plačila, ki se dodelijo Uniji iz naslova operacij, ki jih 

podpira EFSI, zagotovijo po odbitku plačil zaradi unovčitve jamstva EU in 

posledično stroškov v skladu s členom 8a (novo) in členom 5(3).  

▌ 

3. Države članice, ki pristopijo k sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek zagotovijo 

zlasti v obliki denarnih sredstev ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge tretje 

osebe lahko svoj prispevek zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev. 

                                                 
1  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi 

okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104). 
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Člen 2a 

Finančna pravila 

Finančna pravila, ki se uporabljajo za EFSI in EIAH, sprejme usmerjevalni 

odbor. Ta pravila ne odstopajo od Uredbe (ES, Euratom) št. 966/2012. 

V okviru pogajanj za sklenitev sporazuma o EFSI pred ustanovitvijo EFSI ali po 

uradnem zahtevku usmerjevalnega odbora se na Komisijo prenese pooblastilo, da z 

delegiranim aktom v skladu s členom 290 PDEU in členom 17 te uredbe v ustrezno 

upravičenih primerih dovoli odstopanja v obliki prehodnih finančnih pravil. 

Takšna prehodna pravila veljajo največ tri leta ali dokler Parlament in Svet ne 

spremenita Uredbe (ES, Euratom) št. 966/2012, da bi vključevala posebne zahteve 

EFSI. 

Člen 3 

Upravljanje EFSI 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI upravlja usmerjevalni odbor, ki določi strateške 

usmeritve v skladu s cilji strategije Evropa 2020 in s posebnim poudarkom na 

področjih, kjer je učinek na zaposlovanje in rast največji, politike in postopke glede 

strateškega dodeljevanja sredstev in poslovanja, vključno z naložbeno politiko za 

projekte, za katere lahko EFSI zagotavlja podporo, in profilom tveganja EFSI, da bi 

kar najbolj povečali rast, zaposlovanje in naložbe, v skladu s cilji na podlagi 

člena 5(2) in 5(2)(a) ter da bi dosegli učinek dodatnosti naložb, podprtih z 

jamstvom EFSI. Usmerjevalni odbor določi tudi naložbeno politiko v zvezi z 

upravičenimi naložbenimi platformami. Prav tako določi politike oblikovanja cen v 

zvezi z jamstvom EU, pri čemer ustrezno upošteva potrebo, da se odpravijo 

naložbene vrzeli in finančna razdrobljenost v Uniji. Usmerjevalni odbor sprejme 

naložbene smernice za uporabo jamstva EU, ki jih izvaja investicijski odbor.  

1a. Prednostne naloge, ki jih Komisija upošteva v naložbenih smernicah EFSI, morajo 

odražati cilje Unije in biti skladne s členom 5(2a) te uredbe. Določijo se pred 

začetkom veljavnosti sporazuma o EFSI in se po potrebi revidirajo. Prednostne 

naloge se objavijo. V ta namen se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov v skladu s členom 17. 

 Komisija pri opravljanju svojega mandata v usmerjevalnem odboru EFSI spodbuja 

prednostne naloge, ki so določene in revidirane na podlagi prvega pododstavka, in 

dosledno glasuje v skladu z njimi. 

2. Usmerjevalni odbor ima štiri člane: tri imenuje Komisija, enega pa EIB. 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika za triletni mandat, ki se 

lahko enkrat obnovi.   

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve soglasno.  

3. ▌Usmerjevalni odbor sprejema odločitve soglasno. ▌ 
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 ▌Države članice in tretje osebe lahko prispevajo v EFSI v obliki jamstev oziroma 

denarnih sredstev, vendar ne smejo biti članice usmerjevalnega odbora. 

Zapisniki sej usmerjevalnega odbora se objavijo, takoj ko jih odbor potrdi. 

4. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI izvršnega direktorja, ki je odgovoren za 

tekoče vodenje EFSI ter pripravo in vodenje sestankov investicijskega odbora iz 

odstavka 5. Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. 

Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru vsako četrtletje poroča o dejavnostih EFSI. 

Izvršnega direktorja in njegovega namestnika imenuje usmerjevalni odbor na skupni 

predlog Komisije in EIB za triletni mandat, ki se lahko enkrat podaljša. Komisija na 

podlagi odprtega izbirnega postopka in na podlagi soglasja EIB Evropskemu 

parlamentu predloži ločen ožji seznam kandidatov za mesti izvršnega direktorja in 

namestnika izvršnega direktorja. 

Komisija na podlagi soglasja EIB Evropskemu parlamentu predloži v odobritev 

predlog za imenovanje izvršnega direktorja in njegovega namestnika. Po odobritvi 

predloga usmerjevalni odbor imenuje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega 

direktorja. 

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih projektov v skladu z naložbenimi politikami EFSI in 

odobritev jamstva EU za projekte v skladu s členom 5, ne glede na njihovo 

geografsko lokacijo. Investicijski odbor je pristojen tudi za odobritev upravičenosti 

naložbenih platform in nacionalnih spodbujevalnih bank ter izdajo dovoljenja za 

uporabo imena EFSI ali Evropski sklad za strateške naložbe. Zahteva za odobritev 

se vloži ponovno, če naložbena platforma bistveno spremeni svojo osnovno 

naložbeno politiko. 

Investicijski odbor sestavlja osem neodvisnih strokovnjakov in izvršni direktor. 

Neodvisni strokovnjaki imajo obsežne relevantne tržne izkušnje s strukturiranjem 

projektov in projektnim financiranjem ter strokovno znanje na makroekonomskem 

področju. Sestava investicijskega odbora je večdisciplinarna in zajema širok nabor 

strokovnega znanja iz različnih sektorjev in geografskih trgov v Uniji. To vključuje 

strokovno znanje na področju naložb, povezanih s splošnimi cilji EFSI, kot so 

raziskave in razvoj, promet in mala in srednja podjetja, okoljski cilji, socialne 

zadeve, vključno s socialno in solidarnostno ekonomijo, izkušnjami na področjih 

javnega projektnega financiranja in projektnega financiranja pod vodstvom 

javnosti, teritorialne kohezije ter izobraževanja in usposabljanja. Usmerjevalni 

odbor imenuje člane investicijskega odbora za triletni mandat, ki se lahko obnovi in 

skupno ni daljši od 6 let.  

Komisija na podlagi odprtega izbirnega postopka in na podlagi soglasja EIB 

Evropskemu parlamentu predloži ločen ožji seznam kandidatov za mesta osmih 

strokovnjakov v investicijskem odboru. 

Komisija po prejemu soglasja EIB Evropskemu parlamentu predloži v odobritev 

predlog za imenovanje strokovnjakov, v katerem bosta spola uravnoteženo 
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zastopana. Usmerjevalni odbor na podlagi odobritve predloga imenuje 

strokovnjake za triletni mandat, ki se lahko obnovi. 

Člani investicijskega odbora opravljajo svoje naloge samostojno in ne sprejemajo 

navodil od EIB, institucij Unije, držav članic ali drugih javnih ali zasebnih 

institucij. Osebje EIB sme zagotavljati analitično, logistično in administrativno 

podporo. Kljub temu pa morebitne ocene projektov, ki jih opravi osebje EIB, za 

investicijski odbor niso zavezujoče. 

Življenjepisi in izjave o interesih vseh članov investicijskega odbora se javno 

objavijo in stalno posodabljajo, Komisija in EIB pa temeljito preverjata njihovo 

točnost.  

Investicijski odbor sprejema odločitve z navadno večino ter jih objavi in zagotovi 

njihovo dostopnost.  

 

 

POGLAVJE II – Jamstvo EU in jamstveni sklad EU 

Člen 4 

Jamstvo EU 

Unija zagotovi EIB nepreklicno in brezpogojno jamstvo za operacije financiranja ali 

naložbene operacije, ki se izvajajo v Uniji in spadajo na področje te Uredbe in 

sporazuma o EFSI (v nadaljnjem besedilu: jamstvo EU), vključno z operacijami 

med partnerji iz več držav članic in tretjo državo, ki sodi v okvir evropske sosedske 

politike, vključno s strateškim partnerstvom, politiko širitve ter Evropskim 

gospodarskim prostorom in Evropskim združenjem za prosto trgovino, ter 

operacijami med državo članico in čezmorskimi državami ali ozemlji, kot je 

določeno v Prilogi II PDEU. Za instrumente iz člena 6 se jamstvo EU zagotovi kot 

garancija na prvi poziv. Če se zagotovi spodbujevalni banki ali naložbeni platformi, 

je namenjeno doseganju olajšave pri kapitalskih zahtevah. 

Člen 5 

Zahteve za uporabo jamstva EU 

1. Pogoj za dodelitev jamstva EU je, da sporazum o EFSI stopi v veljavo in da 

usmerjevalni odbor sprejme naložbene smernice. 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije financiranja in naložbene operacije EIB ali za 

financiranje EIS s strani EIB na ravni naložb v sklade, da bi ta lahko izvajal 

operacije financiranja in naložbene operacije EIB v skladu s členom 7(2), ki jih 

odobri investicijski odbor.  

Zadevne operacije so skladne s politikami Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 
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(a) razvoj nove, obstoječe ali manjkajoče prometne infrastrukture in inovativne 

tehnologije v skladu z Uredbo (EU) št. 1316/2013 (IPE) in Uredbo (EU) 

št. 1315/2013 (smernice za TEN-T), v zvezi z osrednjim in celovitim omrežjem 

ter horizontalnimi prednostnimi nalogami;  

(aa) razvoj projektov za pametno in trajnostno mobilnost v mestih, ki vključujejo 

cilje dostopnosti, zmanjšanja toplogrednih plinov, porabe energije in 

zmanjšanja števila nesreč; 

(b) razvoj in posodobitev energetske infrastrukture v skladu s prednostnimi 

nalogami energetske unije ter podnebnimi in energetskimi okviri do leta 

2020, 2030 in 2050, zlasti energetskih povezav, pametnih omrežij na ravni 

distribucije, shranjevanja energije in sinhronizacije trgov;  

(c) povečanje obnovljivih virov energije, ▌ učinkovite rabe virov, energijske 

učinkovitosti ter prihrankov energije, pri čemer je posebna pozornost 

namenjena zmanjševanju povpraševanja z uravnavanjem povpraševanja in 

prenovo stavb; 

(d) razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, digitalne in 

telekomunikacijske infrastrukture ter širokopasovnih omrežij po vsej Uniji; 

(e) naložbe v inovacije, raziskave in razvoj, vključno z raziskovalno 

infrastrukturo, pilotnimi in predstavitvenimi projekti, sodelovanjem med 

akademsko sfero in industrijo ter prenosom znanja in tehnologije; 

(ea) naložbe v izobraževanje, usposabljanje in podjetniške spretnosti; 

(eb) naložbe v inovativne zdravstvene rešitve, kot je e-zdravje, in nova učinkovita 

zdravila ter v socialni sektor; 

(ec) naložbe v kulturne in ustvarjalne panoge; 

(ed) naložbe v projekte in infrastrukturo na področju varstva in upravljanja 

okolja ter krepitve ekosistemskih storitev in trajnostnega razvoja mest; 

(ee) zagotavljanje finančne podpore, vključno s financiranjem za kritje tveganja v 

zvezi z obratnim kapitalom za mala in srednja podjetja, zagonska in 

odcepljena podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, da bi 

zagotovili vodilno tehnološko vlogo v inovativnih in trajnostnih sektorjih; 

(ef) financiranje projektov, ki so v skladu s cilji programa Obzorje 2020 in 

Instrumentom za povezovanje Evrope. 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli za podporo namenskim naložbenim 

platformam ali skladom ter nacionalnim in regionalnim spodbujevalnim bankam ali 

drugim institucijam, ki vlagajo v operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te uredbe, 

potem ko jih odobri investicijski odbor. V tem primeru usmerjevalni odbor v skladu 

s členom 3(1) določi politiko v zvezi z upravičenimi zgoraj omenjenimi subjekti, 
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njim pa prepusti odobritev posameznih naložbenih odločitev. Te operacije in 

prispevki zanje štejejo za operacije EFSI. Naložbene platforme lahko združujejo 

sovlagatelje, javne organe, strokovnjake, ustanove za izobraževanje, usposabljanje 

in raziskave ter druge ustrezne akterje na ravni EU ter nacionalni in regionalni 

ravni. 

2a. EFSI je usmerjen v projekte z višjim profilom tveganja, kot ga imajo obstoječi 

instrumenti EIB in Unije, da se zagotovi dodatnost glede na obstoječe operacije. 

EFSI podpira projekte, ki so usmerjeni k naslednjim ciljem: 

a) so ekonomsko upravičeni glede na analizo stroškov in koristi, ki temelji na 

evropskih standardih, ter če sofinanciranje s strani javnega partnerja ali 

finančnega posrednika, kot je naložbena platforma ali spodbujevalna banka, 

zagotavlja podporo za zapolnitev morebitne finančne vrzeli; 

b) zasledujejo cilj pametne, trajnostne in vključujoče rasti, za katerega si 

prizadeva Unija, ter cilj ustvarjanja kakovostnih delovnih mest, krepijo 

gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo ter kot dodano vrednost EU 

prinašajo velik družbeni in gospodarski napredek; 

c) so usmerjeni v operacije, ki jih niti ni možno izvajati v okviru proračuna 

Unije ali običajnih dejavnosti EIB, vključno s posebnimi operacijami, niti jih 

ni možno financirati na trgu; 

d) imajo višji profil tveganja kot projekti, ki jih EIB podpira v okviru svojih 

obstoječih dejavnosti, pri čemer se upošteva, da je najvišjo raven dodatnosti 

mogoče zagotoviti le, če so finančna sredstva usmerjena v projekte, za katere 

drugo financiranje ni na voljo; zasnova ustreznih meril se pripravi po 

postopkih iz člena 3(1). 

2b.  Pri projektih, v katere je usmerjen EFSI, ni omejitev glede velikosti, saj lahko 

napredek v evropskem gospodarstvu prinesejo projekti vseh velikosti. 

3. Evropska investicijska banka v skladu s členom 17 statuta EIB določi, da upravičenci 

do operacij financiranja krijejo lastne stroške, povezane z EFSI. Ne glede na 

pododstavka 2 in 3 se iz proračuna Unije ne krijejo nobeni upravni odhodki ali 

kakršne koli druge pristojbine EIB za dejavnosti financiranja in naložbene 

dejavnosti, ki jih EIB izvaja v skladu s to uredbo. 

             EIB lahko unovči jamstvo EU v skladu s členom 2(1)(e) do najvišje zgornje meje, ki 

ustreza 1 % skupnih neporavnanih obveznosti iz naslova jamstva EU za kritje 

stroškov, ki so bili zaračunani upravičencem do operacij financiranja, vendar niso 

bili izterjani. 

             Če EIB v imenu EFSI zagotovi financiranje EIS, ki je krito z jamstvom EU v skladu s 

členom 7(2), se pristojbine EIB lahko krijejo iz proračuna Unije. 

4. ▌Države članice lahko za sofinanciranje upravičenih projektov, v katere vlaga EIB s 

podporo jamstva EU, uporabijo evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s 
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cilji, načeli in pravili pravnega okvira, ki se uporablja za te sklade, ter v skladu s 

partnerskimi sporazumi in ustreznimi programi. Zagotovi se usklajenost, 

komplementarnost, dodatnost, doslednost in sinergija. 

4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 17 v zvezi z dodatnimi posebnimi ureditvami za združevanja podpore 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov s projekti, ki jih financira EIB s 

pomočjo jamstva EU, vključno z ureditvami za udeležbo evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov v naložbenih platformah. 

Člen 6 

Upravičeni instrumenti 

Za namene člena 5(2) EIB uporablja jamstvo EU za kritje tveganj za instrumente, in sicer 

praviloma za portfelje instrumentov.  

 

▌Instrumente, upravičene do kritja v okviru jamstva EU, ali portfelje lahko sestavljajo 

naslednji instrumenti: 

(a) posojila EIB, jamstva, posredna osebna jamstva, instrumenti kapitalskih trgov, katera 

koli druga oblika instrumentov za financiranje ali izboljšanje kreditne kvalitete ter 

naložbe v lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital, tudi prek nacionalnih 

spodbujevalnih bank ali institucij, naložbenih platform ali skladov. Ti instrumenti se 

odobrijo, pridobijo ali izdajo v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, vključno s 

čezmejnimi operacijami med državo članico in tretjo državo, v skladu s to uredbo, če 

je bilo odobreno financiranje EIB, pa v skladu s podpisanim sporazumom, ki ni niti 

potekel niti ni bil preklican;  

(b) financiranje EIB, zagotovljeno Evropskemu investicijskemu skladu za posojila, 

jamstva, posredna osebna jamstva, katero koli drugo obliko instrumentov za 

financiranje ali izboljšanje kreditne kvalitete, instrumente kapitalskih trgov ter naložbe 

v lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital, tudi prek nacionalnih promocijskih 

bank ali institucij naložbenih platform ali skladov. Ti instrumenti se odobrijo, 

pridobijo ali izdajo v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, v skladu s to uredbo, če je 

bilo odobreno financiranje EIS, pa v skladu s podpisanim sporazumom, ki ni niti 

potekel niti ni bil preklican; 

(ba) jamstvo EIB za nacionalne spodbujevalne banke ali institucije, naložbene platforme 

ali sklade na podlagi posrednega jamstva Unije. 

Člen 7 

Kritje in pogoji jamstva EU 

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 16 000 000 000 EUR; od tega se največ 

2 500 000 000 EUR lahko dodeli za financiranje s strani EIB v korist EIS v skladu z 

odstavkom 2.  Ne glede na člen 8(9) skupna plačila Unije v korist EIB na podlagi 

jamstva ne smejo preseči zneska jamstva.  
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2. Kritje jamstva za posamezno vrsto portfelja instrumentov iz člena 6 se določi na 

podlagi tveganja zadevnega portfelja. Jamstvo EU je ustrezno za zagotavljanje 

jamstva za prvo izgubo za portfelj ali celotnega jamstva. EU jamstvo se lahko odobri 

po načelu enakovrednosti (pari passu) z drugimi vplačniki.  

Če EIB prek EFSI zagotovi financiranje EIS za izvajanje operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, jamstvo EU zagotavlja polno jamstvo za financiranje s 

strani EIB, pod pogojem, da EIB zagotovi enak znesek financiranja brez jamstva EU. 

Znesek, zavarovan z jamstvom EU, ne presega 2 500 000 000 EUR.  

3. Če EIB unovči jamstvo EU v skladu s sporazumom o EFSI, Unija izvrši plačilo na 

poziv v skladu s pogoji zadevnega sporazuma. 

4. Če Unija izvrši ▌plačilo EIB za namen unovčitve jamstva, Unija prevzame vse 

ustrezne pravice EIB v zvezi z vsemi operacijami financiranja v okviru jamstva EU, 

EIB pa v imenu Unije izterja terjatve za plačane zneske in izterjane zneske povrne 

Uniji v skladu z določbami in postopki iz člena 2(1)(f). 

Člen 8 

Jamstveni sklad EU 

1. Ustanovi se jamstveni sklad EU (v nadaljnjem besedilu: jamstveni sklad), ki 

zagotavlja likvidnostno rezervo in iz katerega se ▌izvrši plačilo EIB v primeru 

unovčitve jamstva EU. 

2. Sklad se financira iz: 

(a) prispevkov iz splošnega proračuna Unije, 

(b) donosov na investirana sredstva jamstvenega sklada; 

(c) zneskov, izterjanih od dolžnikov, ki niso poravnali obveznosti, v skladu s 

postopkom izterjave, določenim v sporazumu o EFSI, kot je določeno v 

členu 2(1)(f), 

(d)  prejemkov in drugih plačil, ki jih Unija prejme v skladu s sporazumom o EFSI. 

3. Vplačila v jamstveni sklad, določena v točkah (b), (c) in (d) odstavka 2, pomenijo 

notranje namenske prejemke v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU) št. 966/2012. 

4.  Sredstva jamstvenega sklada, ki se skladu zagotovijo skladno z odstavkom 2, 

neposredno upravlja Komisija, vlagajo pa se v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja in so skladna z ustreznimi bonitetnimi pravili. 

5. Vplačila v jamstveni sklad iz odstavka 2 se uporabijo, da se doseže ustrezna raven, ki 

odraža celotne obveznosti jamstva EU (v nadaljnjem besedilu: ciljni znesek). Ciljni 

znesek je določen na 50 % celotnih obveznosti Unije iz naslova jamstva.  
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V začetnem obdobju se ciljni znesek doseže najkasneje do leta 2022 s postopnimi 

vplačili sredstev iz odstavka 2(a) ter z vplačili v jamstveni sklad, določena v točkah 

(b), (c) in (d) odstavka 2 ▌. 

5a. Proračunska sredstva, potrebna za doseganje začetnega ciljnega zneska, 

postopoma odobrita Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega 

postopka ob ustreznem upoštevanju vseh sredstev, ki so na voljo na podlagi Uredbe 

Sveta št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, s posebno možnostjo uporabe skupne zgornje meje za 

obveznosti, zgornje meje za plačila in instrumenta prilagodljivosti. 

Evropski parlament in Svet preučita možnosti za financiranje jamstvenega sklada 

EU z uporabo morebitnih nepredvidenih prejemkov, prejetih v vsakem finančnem 

letu, vključno s prejemki iz naslova denarnih kazni, in možnosti za spremembo 

veljavnega pravnega okvira, s katero bi omogočili uporabo letnega presežka 

splošnega proračuna Unije. 

Evropski parlament in Svet pregledata financiranje jamstvenega sklada, kar 

zadeva odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, v okviru povolilnega 

pregleda/revizije večletnega finančnega okvira 2014–2020, ki se opravi najpozneje 

konec leta 2016, kot je določeno v členu 2 Uredbe Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013. 

Če je bila v okviru letnega proračunskega postopka prerazporeditev sredstev iz 

programov EU sprejeta kot vir financiranja za jamstvo EU v letih pred 

pregledom/revizijo večletnega finančnega okvira, Evropski parlament in Svet 

preučita, kako ta sredstva v največjem možnem obsegu nadomestiti. 

6. Komisija do 31. decembra 2018 in vsako leto po tem datumu pregleda ustreznost 

ravni sredstev v jamstvenem skladu, pri čemer upošteva morebitno zmanjšanje 

sredstev zaradi unovčitve jamstva ter oceno EIB, predloženo v skladu s členom 

10(3).  

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 17 v zvezi s prilagoditvijo ciljne ravni, določene v odstavku 5, navzdol za 

največ 10 %, da bi bolje upoštevala potencialno tveganje, povezano z unovčitvijo 

jamstva EU. 

7. Po prilagoditvi ciljne ravni v letu n ali oceni ustreznosti razpoložljivih sredstev 

jamstvenega sklada v skladu s pregledom, določenim v odstavku 6: 

(a) se morebitni presežek v jamstvenem skladu izplača v splošni proračun kot 

namenski prejemek v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 za proračunske vrstice, katerih sredstva so bila morebiti 

prerazporejena v jamstveni sklad EFSI, 

(b) se morebitna dodatna sredstva vplačajo v jamstveni sklad v letnih tranšah v 

največ triletnem obdobju, ki začne teči leta n+1. 
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8. Če se sredstva v jamstvenem skladu zaradi unovčitev jamstva znižajo pod 50 % 

obveznosti, ki so nastale v določenem trenutku, Komisija predloži poročilo o 

morebitnih izrednih ukrepih, ki so potrebni za obnovitev sklada. 

9. Po unovčitvi jamstva EU se vplačila v jamstveni sklad, določena v točkah (b), (c) in 

(d) odstavka 2 ▌, uporabijo za obnovitev jamstva EU največ do ciljnega zneska. Ves 

preostanek od plačil se prenese v splošni proračun kot namenski prejemek v skladu 

s členom 21(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 za proračunske vrstice, katerih 

sredstva so bila morebiti prerazporejena v jamstveni sklad EFSI. 

9a. Če po izpolnitvi zahtev iz odstavkov 7(a) in 9 še vedno ostaja presežek, Komisija 

poda predlog za povečanje skupne višine jamstva EU, da bi bil naložbeni načrt 

trdnejši. 

POGLAVJE III – Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe in seznam evropskih 

naložbenih projektov 

Člen 8a 

Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe 

1. V sporazumu o EFSI se določi, da se v EIB lahko ustanovi Evropsko svetovalno vozlišče 

za naložbe (EIAH). Cilj EIAH je nadgraditi obstoječe svetovalne službe EIB in Komisije, da 

bi zagotovili svetovalne storitve pri izbiri, pripravi in razvoju naložbenih projektov, ter 

delovati kot enotno strokovno svetovalno vozlišče za projektno financiranje znotraj Unije. 

To vključuje podporo pri uporabi tehnične pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po potrebi 

svetovanje o ustreznih vprašanjih v zvezi z zakonodajo Unije ob upoštevanju posebnosti in 

potreb držav članic z manj razvitimi finančnimi trgi. 

EIAH za doseganje cilja iz prvega pododstavka uporablja strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter organov upravljanja evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. 

2. EIAH zagotavlja tehnično pomoč za ustanavljanje naložbenih platform za skupinske 

projekte na področju energijske učinkovitosti, vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) 

in mobilnosti v mestih. 

Da bi zagotovili čim večji regionalni in ozemeljski doseg svetovalnih storitev in podpore v 

Uniji, je EIAH tesno povezan s podobnimi strukturami na nacionalni ravni, kot so tiste, ki 

jih vzpostavijo nacionalne spodbujevalne banke ali nacionalne agencije. Tehnična pomoč, 

ki je nosilcem projektov na voljo na poddržavni ravni, se okrepi. 

3. Za dodatne storitve, ki jih EIAH zagotavlja poleg obstoječe tehnične pomoči EIB, EIAH 

delno financira Unija, in sicer največ do zneska 20 000 000 EUR letno v obdobju do 

31. decembra 2020. Po letu 2020 je finančni prispevek Unije neposredno vezan na določbe, 

vključene v prihodnje večletne finančne okvire. 

Dostop do strokovnega znanja EIAH je brezplačen. 
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Člen 9 

▌Seznam evropskih naložbenih projektov 

1. Komisija in EIB pripravita pregleden seznam sedanjih in potencialnih naložbenih 

projektov v Uniji. Seznam je zasnovan kot javno dostopna in uporabniku prijazna 

zbirka podatkov z ustreznimi informacijami za vsak projekt. ▌Seznam se uporablja 

zgolj za namene preglednosti za vlagatelje in kot vir informacij ter ne vpliva na 

končno izbiro projektov, ki bodo prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih projektih.  

▌ 

POGLAVJE IV – Poročanje, odgovornost in ocenjevanje 

Člen 10 

Poročanje in računovodski izkazi 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, vsako polletje poroča Komisiji o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB, ki se izvajajo na podlagi te uredbe. 

Poročilo vključuje oceno skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva EU in ključne 

kazalnike uspešnosti, določene v skladu s členom 2(1)(g). Poročilo vključuje tudi 

statistične, finančne in računovodske podatke o vsaki posamezni operaciji 

financiranja in naložbeni operaciji EIB ter o vseh operacijah skupaj.  

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, dvakrat letno poroča Evropskemu parlamentu 

in Svetu o operacijah financiranja in naložbenih operacijah EIB. Poročilo se objavi in 

vključuje:  

(a) oceno operacij financiranja in naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države in regije ter njihove skladnosti s to uredbo, zlasti z načelom 

dodatnosti, skupaj z oceno porazdelitve operacij financiranja in naložbenih 

operacij EIB po ciljih iz člena 5(2) in (2a);  

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, pričakovane 

in dosežene realizacije, rezultatov in učinka operacij financiranja in naložbenih 

operacij EIB na agregirani osnovi, vključno z učinkom na ustvarjanje 

delovnih mest; 

(ba) oceno, v kakšnem obsegu so operacije, krite z jamstvom EU iz te uredbe, 

prispevale k izpolnitvi ciljev iz člena 5(2) in (2a), vključno z oceno ravni 

naložb EFSI na področjih raziskav, razvoja, inovacij in prometa (vključno z 

vseevropskim prometnim omrežjem in mobilnostjo v mestih) ter 

telekomunikacijske in energetske infrastrukture, vključno z energijsko 

učinkovitostjo; 
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(bb) oceno izpolnjevanja zahtev o uporabi jamstva EU in ključnih kazalnikih 

uspešnosti, določenih na podlagi člena 2(1)(g); 

(bc) oceno učinkov vzvoda, ki so jih ustvarili projekti, financirani iz EFSI; 

(bd) opis projektov, kjer je podpora iz evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov združena s podporo EFSI, in celoten znesek prispevkov iz vsakega 

vira; 

(c) oceno finančnih koristi, prenesenih na upravičence do operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani osnovi;  

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in naložbenih operacij EIB ter z njimi 

povezanih tveganj; 

(e) podrobne informacije o unovčitvah jamstva EU, izgubah, donosih, izterjanih 

zneskih in vseh ostalih prejetih plačilih;  

(f) računovodske izkaze EFSI, ki jim je priloženo mnenje neodvisnega zunanjega 

revizorja. 

3. Za namene Komisijinih računovodskih izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču vsako leto predloži: 

(a) informacije EIB in EIS glede ocene tveganja in bonitetne ocene operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB iz te uredbe;  

(b) informacije o neporavnanih finančnih obveznostih EU v zvezi z jamstvi, 

danimi za operacije financiranja in naložbene operacije EIB iz te uredbe, 

razčlenjene po posameznih operacijah; 

(c) informacije o skupnih dobičkih ali izgubah iz naslova operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB v okviru portfeljev, določenih v sporazumu o EFSI v 

skladu s členom 2(1)(e). 

4. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, Komisiji na zahtevo predloži dodatne 

informacije, potrebne za izpolnitev obveznosti Komisije v zvezi s to uredbo. 

5. EIB in po potrebi EIS predložita informacije iz odstavkov 1 do 4 na lastne stroške.  

6. Komisija vsako leto do 31. marca pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Računskemu sodišču letno poročilo o stanju jamstvenega sklada in njegovem 

vodenju v preteklem koledarskem letu. V poročilu oceni, ali je raven sredstev 

jamstvenega sklada ustrezna in ali je treba ciljni znesek prilagoditi. 

6a. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o realizaciji 

prednostnih naložb, kot je določeno v delegiranem aktu iz člena 3(1a), in sicer 

istega dne kot EIB poroča na podlagi odstavkov 1 in 2. Poročilu priloži predlog 

potrebnih sprememb delegiranega akta iz člena 3(1a). 
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Člen 11 

Odgovornost 

1. Predsednik usmerjevalnega odbora in izvršni direktor na zahtevo Evropskega 

parlamenta sodelujeta na parlamentarni obravnavi v zvezi z uspešnostjo EFSI.  

2. Predsednik usmerjevalnega odbora in izvršni direktor ustno ali pisno odgovorita na 

vprašanja, ki jih Evropski parlament naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru v 

petih tednih od prejema vprašanja.  

3. Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta poroča Evropskemu parlamentu o 

uporabi te uredbe. 

3a.  Predsednik EIB na zahtevo Evropskega parlamenta sodeluje na parlamentarni 

obravnavi v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi operacijami EIB iz te 

uredbe. Predsednik EIB ustno ali pisno odgovori na vprašanja, ki jih Evropski 

parlament naslovi na EIB v zvezi z operacijami financiranja in naložbenimi 

operacijami EIB iz te uredbe, in sicer v petih tednih od prejema vprašanja. 

3b. Evropski parlament in EIB skleneta sporazum o podrobni ureditvi izmenjave 

informacij med Evropskim parlamentom in EIB o operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah, ki jih EIB izvaja na podlagi te uredbe. 

Člen 12 

Ocenjevanje in pregled 

1. EIB najpozneje [OP vstaviti datum: 18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] 

oceni delovanje EFSI. EIB oceno predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. 

Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 18 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni uporabo jamstva EU in delovanje jamstvenega sklada, vključno z 

vplačili v skladu s členom 8(9). Komisija oceno predloži Evropskemu parlamentu in 

Svetu. Oceni priloži mnenje Računskega sodišča. 

2. Do 30. junija 2018 in nato vsaka tri leta: 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o delovanju EFSI; 

(b) Komisija objavi podrobno poročilo o uporabi jamstva EU in delovanju 

jamstvenega sklada. Poročilo vključuje oceno učinka EFSI na naložbe v 

Uniji, ustvarjanje novih delovnih mest in dostop do financiranja za podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo ter mala in srednja podjetja. 

3. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, zagotovi informacije, potrebne za oceno in 

poročilo Komisije iz odstavkov 1 in 2. 
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4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja 

neodvisna poročila, v katerih ocenjujeta učinek in rezultate, dosežene v praksi pri 

dejavnostih EIB in EIS, ki se izvajajo na podlagi te uredbe.  

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] in 

nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te 

uredbe, ki mu po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge. Če oceni, da so 

potrebne prilagoditve EFSI, poročilu priloži ustrezen zakonodajni predlog za 

spremembo te uredbe. 

POGLAVJE V – Splošne določbe 

Člen 13 

Preglednost in javno razkritje informacij 

EIB v skladu s svojo politiko glede preglednosti in načeli Unije pri dostopu do dokumentov 

in informacij na svoji spletni strani objavi informacije o vseh operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah EIB iz te uredbe, vključno z operacijami, ki jih financirajo finančni 

posredniki, ter o tem, kako te operacije prispevajo k splošnim ciljem iz člena 5(2) in (2a).  

Člen 14 

Revizija Računskega sodišča 

 Evropsko računsko sodišče v skladu s členom 287 PDEU opravi zunanjo revizijo 

dejavnosti, ki se izvajajo na podlagi te uredbe; za revizijo se zato v skladu s členom 319 

PDEU uporablja postopek razrešnice v Evropskem parlamentu. 

 

Komisija zagotovi, da Računsko sodišče lahko uveljavlja svojo pravico iz prvega 

pododstavka člena 287(3) PDEU in pridobi poln dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje 

za opravljanje revizij. 

 

EIB, EIS, vsi finančni posredniki, ki so vključeni v dejavnosti v skladu z uredbo o EFSI, in 

končni prejemniki dajo v skladu s členom 161 Uredbe (EU) št. 966/2012 Računskemu 

sodišču na voljo vsa sredstva in vse informacije, ki so po mnenju Računskega sodišča 

potrebni za izvajanje njegovih nalog. 

Člen 15 

Ukrepi proti goljufijam 

1.  EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu predloži potrebne informacije, če v kateri koli 

fazi priprave, izvedbe ali zaključka operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do morebitnega primera goljufije, korupcije, pranja 

denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim interesom 

Unije. 

2. OLAF ▌opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v 

skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega 
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parlamenta in Sveta1, Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/962 in Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 2988/953, da se zaščitijo finančni interesi Unije in ugotovi, ali je v zvezi 

z operacijami iz te uredbe prišlo do goljufije, korupcije, pranja denarja, financiranja 

terorizma, davčne goljufije, organiziranega kriminala ali druge nezakonite 

dejavnosti, ki škodi finančnim interesom. OLAF lahko pristojnim organom zadevnih 

držav članic posreduje informacije, ki jih je pridobil med preiskavami.  

Kadar se takšne nezakonite dejavnosti dokažejo, EIB poskuša zagotoviti izterjavo v 

zvezi s svojimi operacijami financiranja, podprtimi z jamstvom EU. 

3. V sporazume o financiranju, podpisane v zvezi z operacijami, podprtimi na podlagi 

te uredbe, se vključijo določila, ki omogočajo izključitev iz operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, ter po potrebi ustrezni ukrepi za izterjavo v primeru 

goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejavnosti v skladu s sporazumom o EFSI, 

politikami EIB in veljavnimi regulativnimi zahtevami. Odločitev o izključitvi iz 

operacij financiranja in naložbenih operacij EIB se sprejme v skladu z ustreznim 

sporazumom o financiranju ali naložbah.  

Člen 16 

Izključene dejavnosti in nekooperativne jurisdikcije 

1. EIB, EIS in vsi finančni posredniki pri svojih operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah iz te uredbe ne podpirajo nobenih dejavnosti, ki se izvajajo za nezakonite 

namene, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, organiziranim 

kriminalom, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo ali goljufijami, ki 

škodijo finančnim interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje v nobenih operacijah 

financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v nekooperativni 

jurisdikciji, v skladu s svojo politiko glede šibkih ali nekooperativnih jurisdikcij, ki 

temelji na politikah Unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ali 

Projektne skupine za finančno ukrepanje. 

2. EIB pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah iz te uredbe uporablja 

načela in standarde, določene v zakonodaji Unije o preprečevanju uporabe 

finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. EIB zlasti zagotovi, 

da tako za neposredno financiranje kot financiranje prek posrednikov na podlagi 

te uredbe velja obveznost razkritja informacij o dejanskem lastništvu v skladu z 

Direktivo EU 2015/... (direktiva EU proti pranju denarja).. 

                                                 
1 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o 

preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 

1). 
2 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju 

samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi 

nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2). 
3 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov 

Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1). 
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Člen 17 

Izvajanje pooblastila 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, 

določenimi v tem členu.  

1a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2a) se prenese na Komisijo 

za obdobje enega leta od začetka veljavnosti te uredbe. 

1b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(2b) se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas. 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(6) se prenese na Komisijo za 

obdobje treh let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o 

prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. 

Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja.  

3.  Pooblastilo iz členov 3(1a) in 8(6) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej 

odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske 

unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov.  

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski 

parlament in Svet.  

4a. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 1(2a) in (2b), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku enega 

meseca od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če 

sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za en mesec. 

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 3(1a) in 8(3), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev 

od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred 

iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne 

bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za 

dva meseca.  

Člen 17a  

Za finančne prispevke v obliki enkratnih ukrepov držav članic za EFSI za namenske 

naložbene platforme in nacionalne spodbujevalne banke iz člena 5(2), ki imajo jamstvo EU, 

se uporabljajo vsa veljavna pravila Pakta za stabilnost in rast. 
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POGLAVJE VII – Prehodne in končne določbe 

Člen 20 

Prehodna določba 

EIB ali EIS lahko v obdobju od 1. januarja 2015 do sklenitve sporazuma o EFSI operacije 

financiranja in naložbene operacije, ki sta jih odobrila, predložita Komisiji za pridobitev kritja 

na podlagi jamstva EU.  

Komisija navedene operacije oceni in če ugotovi, da so skladne z vsebinskimi zahtevami, 

določenimi v členu 5 in v sporazumu o EFSI, odloči, da se zanje odobri kritje z jamstvom EU. 

Člen 21 

Začetek veljavnosti  

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Strasbourgu, 

Za Evropski parlament Za Svet 

Predsednik Predsednik 
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MNENJE ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO 

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbor za proračun 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavka mnenja (*): Kathleen Van Brempt 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

Vplivni glasovi iz politične in akademske sfere ter civilne družbe se že leta zavzemajo za 

spodbujanje naložb v EU, da bi odpravili naložbeno vrzel, ki je posledica gospodarske in 

finančne krize. Ta naložbena vrzel je povzročila spiralno slabšanje razmer, ki se kaže v vse 

manjši porabi, povečevanju brezposelnosti in izgubi zaupanja v napredek v prihodnosti. Zato 

moramo predlog Komisije o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI) toplo pozdraviti. 

Nove spodbude za povečanje naložb, za katere bi se zagotovila jamstva EU, lahko ponovno 

ustvarijo zaupanje v prihodnjo rast pri vlagateljih, javnih organih in gospodarskih panogah. 

EFSI bi s sprostitvijo novih naložb lahko postal vztrajnik novega naložbenega cikla, ki 

ustvarja nova delovna mesta in priložnosti. Te nove naložbe niso potrebne le za nov zagon 

gospodarstva EU, temveč tudi za preoblikovanje slednjega v stabilno, inovativno, 

vključujoče, nizkoogljično in krožno gospodarstvo.  

Namesto da bi utrjevali stare poti z enostavnimi nadomestnimi naložbami in vzdrževanjem, 

bomo morali vlagati v prave transformacijske projekte, storitve in infrastrukture, ki so lahko 

kos „novim“ izzivom, ki ogrožajo našo blaginjo in uspešnost. Ti izzivi so izguba naše 

konkurenčnosti, nevarne podnebne spremembe, naša odvisnost od omejenih in izjemno 

pomembnih naravnih virov zunaj Unije ter nestanovitnost in nepredvidljivost cen energije in 

virov, ki jo spremljata. 

EU se je teh izzivov lotila z oblikovanjem ambicioznih politik za področje zaposlovanja, 

inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti, podnebja in energije. Evropa 2020 je bila 

izoblikovana kot strategija EU za rast za to desetletje in njen cilj je, da bi EU postala 

„pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo“. Podnebno energetski sveženj 20-20-20, 



 

RR\1058953SL.doc 37/350 PE551.765v03-00 

 SL 

Energetski načrt za leto 2050, ki ga je pripravila Komisija, sedmi okoljski akcijski program in 

sklepi Sveta z dne 28. oktobra 2014 o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov po letu 2020 

zahtevajo dekarbonizirano in bolj krožno gospodarstvo ter dejansko preoblikovanje našega 

prometnega in energetskega sektorja. Nedavno uvedena strategija za energetsko unijo je 

osredotočena na večjo medsebojno povezanost energetskega trga, kamor se lahko vključujejo 

in kjer se izmenjujejo čedalje večje količine obnovljivih virov, in poudarja pomen energijske 

učinkovitosti, ki je sama po sebi vir energije. Obzorje 2020 je bilo uvedeno kot doslej največji 

raziskovalni in inovacijski program EU, katerega namen je spodbujati inovacije s 

prenašanjem izjemnih zamisli iz laboratorija na trg. Obzorje 2020 vzpostavlja neposredno 

povezavo med raziskavami in inovacijami, njegov cilj pa je zagotoviti svetovno 

konkurenčnost Evrope, in sicer s poudarkom na odlični znanosti, vodilnem položaju v 

industriji in obvladovanju družbenih izzivov.  

V največjem interesu nam je, da EFSI okrepi in pomaga udejanjiti te politike z 

osredotočenjem na potrebne transformacijske naložbe v trajnostno in nizkoogljično prometno 

infrastrukturo, digitalno in raziskovalno infrastrukturo, energijo iz obnovljivih virov, 

energijsko učinkovitost in shranjevanje energije ter v uvajanje inovativnih proizvodov, 

storitev in tehnologij na trg.  

Istočasno bi se bilo treba izogniti slabitvi politik Unije z nepopravljivim zmanjševanjem 

sredstev, ki pomagajo uresničevati te ambicije, ali s podpiranjem neoptimalnih naložb ali 

naložb, za katere obstaja velika nevarnost, da bodo nasedle pred koncem svoje življenjske 

dobe (zaradi nezdružljivosti z dolgoročnimi cilji). 

Pripravljavka mnenja zato predstavlja predloge sprememb predlagane uredbe, katerih cilj je: 

1. uvesti alternativo za financiranje jamstvenega sklada EU, da se ohranijo sredstva, ki so 

razpoložljiva v okviru Obzorja 2020 in Instrumenta za povezovanje Evrope; 

2. umestiti podporo iz EFSI v okvir strategije Unije za „pametno, trajnostno in 

vključujočo rast“ ter pomagati izpolniti energetske in podnebne cilje z osredotočenjem na 

transformacijske naložbe v prometnem in energetskem sektorju ter z izogibanjem naložbam, 

ki jih ni mogoče opustiti); 

3. prispevati k ambicijam energetske unije glede energijske učinkovitosti. 

To mnenje se seveda najbolj posveča izključnim pristojnostim odbora ITRE. 

1. Alternativna možnost financiranja jamstvenega sklada EU 

Poudariti je treba, da pripravljavka mnenja ne namerava posegati v zamišljeno splošno 

ureditev jamstva EU, ki se financira iz proračuna EU. Razpoložljivost jamstva EU za 

Evropsko investicijsko banko je zagotovljena pravno in finančno, takoj ko začne veljati 

uredba o EFSI in takoj ko EIB in Evropska komisija podpišeta sporazum o EFSI. 

Pripravljavka mnenja pa oporeka načinu ustanovitve in financiranja jamstvenega sklada EU. 

V predlogu uredbe o EFSI financiranje izhaja iz zmanjšanj sredstev za Obzorje 2020 in 

instrument za povezovanje Evrope, in sicer v proračunskih vrsticah, ki zajemajo nepovratna 

sredstva. Ta zmanjšanja sredstev bodo okrnila celovitost omenjenih programov, zlasti za 

strateške naložbe, kot so temeljne raziskave, za katere je težko pridobiti sofinanciranje na 
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trgu. Predlagana zmanjšanja sredstev za program Obzorje 2020 bodo najbolj prizadela 

„razpise“ – s tem pa tudi raziskave na področjih, kjer so še posebno potrebne. Rezi v teh 

proračunskih vrsticah bodo nazadnje oslabili dodatni potencial EFSI. 

Alternativna možnost, ki jo predlagamo v tem poročilu, je, da se vnaprejšnja zmanjšanja 

sredstev v Obzorju 2020 in Instrumentu za povezovanje Evrope opustijo, saj ni treba a priori 

določiti sheme financiranja jamstvenega sklada.  

Njegovo financiranje se lahko izpelje s postopnimi proračunskimi odobritvami za prevzem 

obveznosti, ki se določijo v okviru letnega proračunskega postopka. Proračunski organ bi 

moral v ta namen po potrebi uporabiti vse razpoložljive mehanizme prožnosti in ustrezne 

določbe na podlagi uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 20142020, ki bi šele kot 

zadnjo možnost privedli do zmanjšanja sredstev za programe iz naslova 1A. 

2. Uskladitev naložb EFSI s strategijo Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter 

izboljšanje skladnosti z okoljsko politiko Unije 

Naložbe, ki jih podpira EFSI, bi morale prispevati k strategiji Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast, ki jo je Evropski svet sprejel s sklepi z dne 17. junija 2010. Za izboljšanje 

usklajevanja naložbenih politik Unije je bila uvedena Uredba 1303/2013 s skupnim strateškim 

okvirom (CSF) za spodbujanje usklajenega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Unije. Ta 

celostni pristop bi morali v skladu s tem uporabljati za operacije in projekte, ki jih podpira 

EFSI. EFSI bi moral prispevati k izpolnitvi sprejetih podnebnih ciljev za leta 2020, 2030 in 

2050, zato bi se moral osredotočiti na transformacijske naložbe v dekarbonizacijo našega 

prometnega in energetskega sektorja ter v sklenitev ciklov naše rabe materialov. Hkrati pa bi 

se morali izogibati naložbam v dolgoročno visokoogljično infrastrukturo, za katere obstaja 

nevarnost, da bodo nasedle pred koncem svoje življenjske dobe, če bo treba izpolniti srednje- 

in dolgoročne podnebne cilje. 

3. Uresničitev energetske unije in preučitev „velikanskega neuspeha“ sedanjih energetskih 

politik 

Sporočilo Komisije (COM(2015/80)) o energetski uniji poudarja pomen energijske 

učinkovitosti kot vira energije ter jasno navaja, da je EFSI „priložnost za spodbuditev večjih 

naložb v prenovo stavb“. Da bi to priložnost izkoristili, se mora uredba o EFSI posebej 

osredotočiti na energijsko učinkovitost, tako da del odobrenih jamstev nameni za energijsko 

učinkovitost, zagotovi tehnično pomoč za ustanavljanje namenskih naložbenih platform za 

skupinske projekte na področju energijske učinkovitosti ter v „naložbeno klavzulo“ vključi 

naložbe v energijsko učinkovitost. 

Namenska dodelitev sredstev (najmanj 20 % odobrenih jamstev je treba rezervirati za naložbe 

v energijsko učinkovitost) je nujno potrebna za uresničitev ambicij energetske unije glede 

energijske učinkovitosti kot „prvega goriva“. Pretekle izkušnje kažejo, da je imela energijska 

učinkovitost v zadnjem desetletju veliko manj podpore (8 % vse podpore za energijo) kot vse 

druge možnosti oskrbe z energijo (obnovljivi viri, fosilna goriva, jedrska energija). Brez 

namenske dodelitve se to ne bo spremenilo. Analiza predlogov držav članic za evropski 

naložbeni načrt, ki jo je opravil E3G1, kaže, da samo 5 % projektov, ki so jih naštele države 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, skupina evropskih regulatorjev, „Europe's choice: low-

carbon growth or high-carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan“ 
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članice, vključuje ukrepe za energijsko učinkovitost, pametna mesta ali upravljanje 

povpraševanja. Namesto da bi bila energijska učinkovitost „prvi vir energije“, je v resnici 

zadnja možnost. Vodilni ekonomist Fatih Birol iz Mednarodne agencije za energijo (IEA) je 

izjavil, da „je energijska učinkovitost še vedno močno neuspešna v energetski politiki večine 

držav“, saj sta dve tretjini svetovnega gospodarskega potenciala za izboljšanje energijske 

učinkovitosti še vedno neizkoriščeni. Operacije energijske učinkovitosti pogosto zahtevajo 

kombinacijo več manjših naložb, katerih upravljanje je težavno. Če se ukrepi za energijsko 

učinkovitost obravnavajo ločeno, na neusklajen način, povzročajo veliko upravnih in 

transakcijskih stroškov ter jih je pogosto težko financirati. 

Zato bi bilo treba v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) uvesti 

poseben instrument, ki bi ponujal tehnično pomoč za ustanavljanje namenskih naložbenih 

platform po celotni Evropi za združevanje manjših projektov, zlasti na področju prenove 

obstoječih stavb. Ta sklad lahko črpa iz izkušenj, ki jih je pridobila že EIB (pobuda 

JESSICA), in se uči iz primerov dobrih praks uspešnih nacionalnih programov prenavljanja. 

Ti programi dokazujejo številne koristi obsežnega prenavljanja: veliko novih delovnih mest, 

odlična stroškovna učinkovitost, večja zanesljivost oskrbe z energijo, podpora za mala in 

srednja podjetja in manjša energetska revščina. Ob uporabi EFSI je te koristi mogoče še 

nadgraditi in pomnožiti.  

4. Razno 

Pripravljavka mnenja je vnesla tudi nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na vprašanja 

upravljanja EFSI. Glede na to, da ima odbor izključne pristojnosti glede meril upravičenosti, 

na podlagi katerih projekti prejmejo podporo, želi pripravljavka mnenja vsekakor zagotoviti, 

da bodo podprti projekti tudi dejansko izpolnjevali merila in predlagane cilje. Ta vidik je 

vključen predvsem v predloge sprememb o sestavi investicijskega odbora, saj bo ta odbor 

odgovoren za vsakodnevno odločanje o tem, kateri projekti bodo prejeli podporo. 

Pripravljavka mnenja poleg tega meni, da je treba z namenom, da bo EFSI deloval v skladu s 

pogoji, določenimi v Uredbi, vključiti določbe, ki bodo zagotovile, da se ti pogoji pravilno 

prenesejo v sporazum, ki ga bo Komisija sklenila z Evropsko investicijsko banko o 

ustanovitvi EFSI.  

Vključenih je tudi nekaj opredelitev o malih in srednjih podjetjih, malih podjetjih s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo in inovativnih podjetjih s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki bi 

morala imeti še največ koristi od podpore EFSI. Pripravljavka mnenja pri tem izhaja iz 

stališča, da so posebej ta podjetja zmožna uvajanja pravih inovativnih sprememb, ki ustvarjajo 

gospodarsko in družbeno dodano vrednost, izboljšujejo zdravstvene in vsakodnevne 

življenjske pogoje državljanov EU ter spodbujajo konkurenčnost EU. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

in Odbor za proračun kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 

                                                                                                                                                         
(Odločitev Evrope: nizkoogljična rast ali visokoogljična tveganja? Analiza predlogov držav članic za Naložbeni 

načrt za Evropo), 28 January 2015. 
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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost. 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica politik, ki so zmanjšale skupno 

povpraševanje, in negotovosti na trgih 

glede prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe, zlasti v 

regijah, ki jih je kriza bolj prizadela, 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost ter potencialno 

preprečujejo uresničitev ciljev strategije 

Evropa 2020 ter ciljev pametne, trajnostne 

in vključujoče rasti. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 

zagona pri financiranju naložb lahko to 

dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 

in povpraševanje ter omogočili trajno 

povečanje potenciala za rast. 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina, pri čemer je 

treba upoštevati socialno in strukturno 

kohezijo. Poleg ponovnega zagona pri 

financiranju naložb lahko to dvoje prispeva 

k vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 

katerem bodo naložbeni projekti podpirali 

zaposlovanje in povpraševanje ter 

omogočili trajno povečanje potenciala za 

rast, brez katere ne bo mogoče sanirati 

javnih proračunov. Evropske banke lahko 
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zagotovijo likvidnost, vzdrževanje trga in 

posojila za financiranje potrebnih naložb. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Skupina G-20 je v okviru globalne 

infrastrukturne pobude prepoznala pomen 

naložb za spodbujanje povpraševanja ter 

okrepitev produktivnosti in rasti in se 

zavezala k vzpostavitvi okolja, ki bo 

omogočilo višjo raven naložb. 

(3) Skupina G-20 je v okviru globalne 

infrastrukturne pobude prepoznala pomen 

naložb za spodbujanje povpraševanja ter 

okrepitev produktivnosti in rasti in se 

zavezala k vzpostavitvi okolja, ki bo 

omogočilo višjo raven naložb. EFSI bi 

moral dopolnjevati celostno strategijo za 

izboljšanje naložb v Uniji in ne bi smel 

nadomeščati drugih naložb in finančnih 

struktur ali ogrožati naložb Unije v 

znanost, raziskave in razvoj. 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih 

naložbenih projektov. 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

usklajevanje politik in instrumentov ter 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje naložbenih 

projektov, ki bodo izvedljivi iz 

ekonomskega, okoljskega in socialnega 

vidika, to pa bo omogočilo ustvarjanje 
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kakovostnih delovnih mest in širjenje in 

izboljševanje proizvodne baze v državah 

članicah, zlasti tistih, ki jih je kriza 

najbolj prizadela. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 

15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 

predstavil sklop političnih usmeritev za 

Evropsko komisijo. Politične usmeritve 

pozivajo k mobilizaciji „do 300 milijard 

evrov dodatnih javnih in zasebnih naložb v 

realni sektor gospodarstva v naslednjih treh 

letih“ za spodbujanje naložb za ustvarjanje 

delovnih mest. 

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 

15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 

predstavil sklop političnih usmeritev za 

Evropsko komisijo. Politične usmeritve 

pozivajo k vzpostavitvi energetske unije, 

povezanega enotnega digitalnega trga in 
mobilizaciji „do 300 000 000 000 evrov 

dodatnih javnih in zasebnih naložb v realni 

sektor gospodarstva v naslednjih treh letih“ 

za spodbujanje naložb za ustvarjanje 

delovnih mest. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga prek vzpostavitve 

resnično delujoče unije kapitalskega, 

digitalnega in energetskega trga ter 

zmanjšanjem birokracije in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

socialne in teritorialne kohezije. 

(10) EFSI bi moral imeti dva namena: 

prispevati k reševanju težav pri 

financiranju in izvajanju dolgoročnih 

produktivnih strateških in 

transformacijskih naložb v Uniji, ki 

zagotavljajo takojšnji pospešek 

evropskega gospodarstva, ter zagotavljanju 

večjega dostopa do financiranja podjetjem 

z do 3000 zaposlenimi, s posebnim 

poudarkom na zagonskih podjetjih, 

odcepljenih podjetjih, mikro- ter malih in 

srednjih podjetjih in zadrugah. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 

naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 

krepitvi konkurenčnosti, inovacijskega 

potenciala, gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije Unije ter energijske 

učinkovitosti in učinkovite rabe virov s 

prehodom na trajnostno, digitalno in 

krožno gospodarstvo. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko, socialno in 

okoljsko dodano vrednostjo, ki prispevajo 

k doseganju ciljev politik Unije, pa tudi k 

socialni in teritorialni koheziji Unije; Te 

naložbe bi morale biti v skladu s cilji in 

merili za sektorje prometa, 

telekomunikacij in energije, ki so določeni 

v tej uredbi; ti cilji so razvoj in 

posodobitev energetske infrastrukture, 

povečanje konkurenčnosti in krepitev 

varnosti energetskega sistema Unije, 

dosegli pa naj bi jih s spodbujanjem 

energetskih povezav in sinhronizacije 

energetskih sistemov z drugimi deli Unije, 

širšo uporabo obnovljivih virov energije 
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ter povečanje energijske učinkovitosti in 

učinkovite rabe virov, ki prispevata k 

trajnostnemu razvoju, z vzpostavitvijo 

širokopasovnih omrežij in omrežij za 

digitalne storitve, pa tudi z izgradnjo 

trajnostnih prometnih omrežij in 

izkoriščanjem potencialnih sinergij med 

temi sektorji. Te naložbe naj bi krepile 

evropsko znanstveno in tehnološko 

podlago, podpirale znanstveno 

sodelovanje med akademskim svetom in 

industrijo, izboljševale izkoriščanje in 

uveljavitev rezultatov raziskav na trgu, 

olajšale patentiranje in prenos tehnologije 

ter spodbujale koristi za družbo in boljše 

izkoriščanje gospodarskega in 

industrijskega potenciala politik na 

področju inovacij, raziskav in 

tehnološkega razvoja, vključno z 

raziskovalno infrastrukturo ter pilotskimi 

in predstavitvenimi objekti. EFSI bi moral 

podjetjem in drugim subjektom izboljšati 

dostop do financiranja ter okrepiti njihovo 

konkurenčnost, pri čemer bi moral 

posebno pozorno nameniti malim in 

srednjim podjetjem. Prav tako bi moral 

prispevati k preoblikovanju v trajnostno in 

krožno gospodarstvo, ki gospodarno ravna 

z viri, ter spodbujati inovacije, 

pridobivanje znanj in spretnosti ter 

ustvarjanje trajnostnih lokalnih delovnih 

mest. 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Manjša podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo z do 499 zaposlenimi 

in podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo z do 3000 zaposlenimi 

predstavljajo najbolj inovativen segment 

podjetij v zasebnem sektorju in povprečno 

dosežejo večje število patentov ter 

procesnih inovacij in inovacij izdelkov kot 
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tudi višje donosnosti naložb, vendar se na 

področju dostopa do financiranja še 

vedno soočajo s podobnimi težavami kot 

mala in srednja podjetja, zato bi moral 

EFSI nekatere svoje finančne produkte 

prilagoditi manjšim podjetjem s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo in zlasti 

podjetjem s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo.  

Obrazložitev 

Pomanjkanje dostopa do tveganega financiranja predstavlja težavo za nekatere vrste 

projektov – zlasti raziskovalne in inovativne dejavnosti – s katero se srečujejo vse vrste 

podjetij, ne glede na svojo velikost. Vendar pa je gospodarska škoda največja, če dostopa do 

financiranja nimajo tako imenovana podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki jih EU v 

svojih poročilih o spremljanju raziskav in razvoja redno navaja kot najbolj inovativen 

segment podjetij. Portfelj EFSI bi moral še posebej upoštevati njihove finančne potrebe. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Naložbe, ki jih podpira EFSI, bi 

morale prispevati k uresničevanju 

obstoječih programov Unije in politik ter 

strategije Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast, ki jo je Evropski svet 

sprejel s sklepi z dne 17. junija 2010. V ta 

namen bi morale prispevati k doseganju 

ciljev iz členov 170, 173, 179 in 194(1) 

PDEU.  

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11c) Za izboljšanje usklajevanja in 

integracije naložbenih politik Unije je bila 

sprejeta Uredba 1303/2013 s skupnim 

strateškim okvirom; za operacije in 
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projekte, ki jih podpira EFSI, bi se v 

skladu s tem moral uporabljati ta celostni 

pristop. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11d) Komisije v sporočilu o energetski 

uniji (COM(2015)0080) poudarja pomen 

energijske učinkovitosti kot vira energije 

ter jasno navaja, da je EFSI priložnost za 

spodbuditev večjih naložb v prenovo stavb. 

Naložbe v energijsko učinkovitost lahko 

po splošno uveljavljenem mnenju 

ustvarijo tudi do dva milijona delovnih 

mest do leta 2020 in verjetno še dva 

milijona delovnih mest do leta 2030. Da bi 

zagotovili, da bo EFSI izpolnil svoj cilj 

spodbujanja zasebnih naložb, ustvarjanja 

delovnih mest, krepitve stabilnega 

gospodarskega razvoja in zmanjšanja 

makroekonomskih neravnotežij, je treba 

posebno pozornost nameniti energijski 

učinkovitosti. Zato je treba v okviru 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe zagotoviti tehnično pomoč za 

ustanavljanje namenskih naložbenih 

platform za skupinske projekte na 

področju energijske učinkovitosti. 
 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11e) Glede na potrebo po takojšnji 

okrepitvi evropskega gospodarstva bi 

moral investicijski odbor zagotoviti 

jamstva v okviru te uredbe le za operacije 
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in projekte, ki so pogodbeno dogovorjeni 

in podpisani v roku treh let po zagotovitvi 

jamstva. Če operacije in projekti niso 

potrjeni v treh letih po zagotovitvi jamstva, 

mora zagotovitev poteči. EFSI se bo na ta 

način usmeril v dejavnosti, ki ustvarjajo 

takojšen učinek in trajnostno gospodarsko 

rast ter prinašajo evropsko dodano 

vrednost. 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11f) Da bi EFSI izpolnjeval svoj namen, 

je treba iz EFSI nujno dodeliti znesek v 

višini najmanj 5 000 000 000 EUR za 

financiranje EIS s strani EIB, ki se bo 

uporabljal namensko za mala in srednja 

podjetja, manjša podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11g) Da bo EFSI izpolnjeval svoj namen, 

je treba iz EFSI nujno dodeliti znesek v 

višini najmanj 5 000 000 000 EUR za 

financiranje EIS s strani EIB, ki se bo 

uporabljal namensko za mala in srednja 

podjetja, manjša podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo ter inovativna mala in 

srednja podjetja in podjetja s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo. 

Obrazložitev 

Nobenega razloga ni, da bi EFSI ponovno odkrival že znano. V zadnjih nekaj letih so bili v 

okviru H2020 in COSME vzpostavljeni številni inovativni finančni instrumenti v korist malih 

in srednjih podjetij ter manjših podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ki jih sedaj izvaja 
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Evropski investicijski sklad. Njihovi multiplikativni učinki znašajo od 1:18 do 1:28, prejmejo 

pa dvakrat več upravičenih zahtevkov za financiranje, kot jih lahko odobrijo. Zato bi bilo 

treba del jamstva uporabiti za povečanje in dopolnitev sedanjih učinkovitih instrumentov. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11h) Komisija je v sporočilu o evropski 

strategiji za energetsko varnost 

(COM(2014)0330) poudarila, da bi 

morale države članice za okrepitev 

energetske varnosti dokončati prenos 

zakonodaje o notranjem energetskem 

trgu, zlasti pravil o ločevanju, vključno z 

določbo, da sistemski operaterji 

prenosnega omrežja, ki jih nadzorujejo 

subjekti s sedežem zunaj EU izpolnjujejo 

enake zahteve kot tisti, ki ji nadzorujejo 

subjekti s sedežem v EU. Glede na 

nedavne primere, ko so nekateri operaterji 

s sedežem zunaj EU poskušali zaobiti 

zakonodajo EU na ozemlju EU, je 

potrebna strožja uporaba in okrepitev 

veljavnih pravil na ravni EU in na ravni 

držav članic. To bi lahko dosegli z 

določbo, na podlagi katere bi bili 

upravičeni do jamstva EU samo projekti 

na področju plina, ki se izvajajo v sektorju 

za plinsko infrastrukturo v državah 

članicah, kjer je lastninsko ločevanje 

dejansko uvedeno. 

Obrazložitev 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 



 

RR\1058953SL.doc 49/350 PE551.765v03-00 

 SL 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 

tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 

pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 

tako da bi EIB in Evropskemu 

investicijskemu skladu (EIS) omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih 

kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

manjša podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo, vključno z zagonskimi in 

odcepljenimi podjetji, po vsej Uniji 

potrebujejo pomoč, da bi lahko pridobila 

financiranje na trgu, zlasti za naložbe z 

večjo stopnjo tveganja. EFSI bi moral tem 

podjetjem pomagati premostiti 

pomanjkanje kapitala in nedelovanje trga, 

tako da bi EIB in po potrebi EIS omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih 

kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.  

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI 

na področju zagotavljanja financiranja 
malim in srednjim podjetjem ter podjetjem 

s srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 

treba usmeriti prek Evropskega 

investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 

lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 

dejavnostih. 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Zagotavljanje 

financiranja iz EFSI malim in srednjim 

podjetjem ter podjetjem s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo ter zagonskim in 

odcepljenim podjetjem bi se lahko 

usmerilo prek EIS, da bi EFSI lahko 

uporabljal izkušnje EIS pri teh dejavnostih.  
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno, okoljsko in ekonomsko 

dodano vrednostjo. EFSI bi moral 

podpirati projekte, ki so v skladu z merili 

in cilji iz te uredbe, spodbujajo ustvarjanje 

trajnostnih visoko kakovostnih delovnih 

mest, dolgoročno trajnostno rast in 

konkurenčnost ter ki prispevajo k 

doseganju ciljev EU na področjih raziskav 

in razvoja, inovacij, podnebja in energije 

ter digitalnega področja. EFSI bi moral 

podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi 

instrumenti, instrumenti navideznega 

lastniškega kapitala, dolžniškimi 

instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 

pokril potrebe posameznega projekta. Taka 

široka paleta produktov naj bi EFSI 

omogočila prilagajanje potrebam trga, 

hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 

projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 

za zasebno financiranje, pridobljeno na 

trgu, ali produkte, ki jih zagotavljajo 

regionalne in nacionalne spodbujevalne 

banke, ali jih izrivati, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Pri izbiranju projektov, ki so 
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upravičeni do podpore iz EFSI, bi bilo 

treba posebno pozornost nameniti 

energijski učinkovitosti; pri odločanju o 

projektih za proizvodnjo ali prenos 

energije bi bilo treba oceniti, ali ciljev 

glede zanesljivosti oskrbe ni mogoče 

doseči na bolj trajnosten in stroškovno 

učinkovit način z zmanjšanjem 

povpraševanja po energiji, povečanjem 

energijske učinkovitosti ali prilagajanjem 

odjema; s tem bi zagotovili, da bi projekti 

na področju energijske učinkovitosti 

konkurirali pod enakimi pogoji – vključno 

z enakimi pogoji glede analize stroškov in 

koristi – s projekti, katerih cilj je povečati 

ponudbo energije ali razvijati nove 

infrastrukture. 

Obrazložitev 

V sporočilu z dne 25.2.2015 o energetski uniji (COM(2015)80) z naslovom „Okvirna 

strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost“ je 

poudarjeno, da „je treba temeljito premisliti o energijski učinkovitosti in jo obravnavati kot 

vir energije, ki predstavlja vrednost prihranjene energije. Pri pregledu zasnove trga bo 

Komisija zagotovila, da bosta imela energijska učinkovitost in prilagajanje odjema enak 

pomen kot proizvodne zmogljivosti.“ 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost in 

komplementarnost glede na obstoječe 

operacije. Še višji profil tveganja bi bilo 

treba sprejeti za projekte na področju 

raziskav, razvoja in inovacij. EFSI bi 

moral financirati projekte po celotni Uniji, 

se izogibati geografski koncentraciji in 

spodbujati naložbe v regijah z manj 

razvitimi kapitalskimi trgi, vključno z 

državami, ki jih je finančna kriza najbolj 
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prizadela in kjer so se naložbe, izražene v 

deležu BDP, znatno zmanjšale. EFSI bi 

bilo treba uporabiti le v primerih, ko ni na 

voljo financiranje po razumnih pogojih iz 

drugih virov. 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) S tržno naravnanimi spodbudami in 

dodano vrednostjo EFSI bi bilo treba 

zagotoviti usmerjenost sklada v družbeno 

in ekonomsko upravičene projekte brez 

kakršnega koli vnaprejšnjega 

razporejanja po regijah, zlasti da bi se 

obravnavale velike potrebe po naložbah 

ali tržne nepopolnosti. Državam članicam, 

kjer so finančni trgi manj razviti, bi bilo 

treba zagotoviti ustrezno tehnično 

podporo, da se lahko dosežejo splošni cilji 

te uredbe. Hkrati bi moral EFSI imeti 

možnost, da podpre okolju prijazne 

projekte ter zagotovi koristi industrijam in 

tehnologijam z visokim potencialom rasti. 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive ter 

zanimive za banke pod pogoji, ki jih nudi 

portfelj produktov EFSI, ki pa se soočajo 

z ovirami pri prodiranju na trg. 

Povprečno tveganje projekta s podporo 

EFSI bi moralo biti višje od povprečnega 

tveganja v okviru katerega koli drugega 

naložbenega portfelja, ki je na voljo v EU, 

usmerjeno pa bi moralo biti v inovacije, ki 

so blizu tržnim pogojem in potrebujejo 
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dodatno podporo, da bi premostile najbolj 

kritično obdobje. 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) EFSI bi moral imeti ustrezno 

upravljavsko strukturo, katere naloga bi 

morala biti skladna s temeljnim 

namenom, ki je zagotavljanje primerne 

uporabe jamstva EU. To upravljavsko 

strukturo bi morali sestavljati 

usmerjevalni odbor, izvršni direktor in 

investicijski odbor. Upravljavska 

struktura ne bi smela posegati v odločanje 

EIB ali vplivati nanj, niti nadomestiti 

njenih organov upravljanja. Usmerjevalni 

odbor bi moral določiti naložbene 

smernice, v skladu s katerimi bi 

investicijski odbor odločal o uporabi 

jamstva EU. Te smernice bi morale 

dopolnjevati er v ta smernice iz te uredbe 

za uporabo jamstva EU in ne bi smele biti 

v nasprotju z njimi. Na Komisijo se 

prenese pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov o naložbenih 

smernicah. Izvršni direktor bi moral biti 

odgovoren za vsakodnevno upravljanje 

EFSI in pripravo sej investicijskega 

odbora. 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
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izkušnje na področju naložbenih projektov. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

izkušnje na področju strukturiranja in 

financiranja projektov ter naložbenih 

projektov v različnih sektorjih, določenih 

v tej uredbi, in na geografskih trgih v 

Uniji. Investicijski odbor bi moral biti 

odgovoren usmerjevalnemu odboru EFSI, 

ki bi moral nadzirati izpolnjevanje ciljev 

EFSI. Da bi dejansko lahko uporabil 

izkušnje EIS, bi moral EFSI podpirati 

financiranje za EIS, da bi lahko EIS izvajal 

posamezne projekte za mala in srednja 

podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo. Investicijski odbor bi moral 

odločitve sprejemati brez kakršnega koli 

neumestnega vmešavanja, da bi se 

zagotovila njegova popolna neodvisnost, 

ki je ključnega pomena za ohranjanje 

zaupanja vlagateljev. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Za namene preglednosti, 

odgovornosti in neodvisnosti 

usmerjevalnega in investicijskega odbora 

bi bilo treba vzpostaviti in izvajati sistem 

za preprečevanje navzkrižja interesov. 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17b) Investicijski odbor zagotavlja, da je 

splošna naložbena strategija EIS v zvezi s 

projekti, ki imajo zagotovljeno jamstvo 

EU, v skladu s cilji in merili iz te uredbe. 

Za vsakodnevno upravljanje, izbiro in 

spremljanje projektov pa bi moral biti 

pristojen EIS. 
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Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17c) Državam članicam, ki imajo v 

primerjavi z drugimi državami članicami 

manj razvite kapitalske trge, bi bilo treba 

zagotoviti tehnično pomoč, da bi 

zagotovili uresničevanje ciljev iz te uredbe 

in doseganje široke geografske pokritosti s 

projekti v Uniji. 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 

naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 

v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 

jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 

moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 

vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 

lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 

odstotni delež obsega portfelja 

neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 

zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 

EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 

bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 

za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb. 

Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 

podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 

ustvaril naložbe v skupni vrednosti 

315 000 000 000 EUR. Jamstva za 

projekte, zaključene brez unovčitve 

jamstva, so na voljo za podporo novim 

operacijam. 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 

naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 

v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 

jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 

moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 

vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 

lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 

odstotni delež obsega portfelja 

neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 

zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 

EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 

bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 

za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb. 

Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 

podprt z EFSI, naj bi v treh letih od 

začetka veljavnosti te uredbe v Uniji 
ustvaril naložbe v skupni vrednosti vsaj 

315 000 000 000 EUR. Jamstva za 

projekte, zaključene brez unovčitve 

jamstva, so na voljo za podporo novim 

operacijam v obdobju razpoložljivosti 

jamstva. 

Obrazložitev 

Ker je treba v Evropi nemudoma spodbuditi naložbeno okolje, s podpisovanjem pogodb v 
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okviru EFSI ne bi smeli odlašati. Seveda pa bi bilo treba pomoč odobriti samo resnično 

upravičenim projektom. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Evropska komisija je 13. januarja 

2015 objavila sporočilo o tem, kako bo 

uporabljala obstoječa pravila Pakta za 

stabilnost in rast. Nacionalno 

sofinanciranje operacij, ki jih podpira 

EFSI, tudi v prehodnem obdobju, je 

upravičeno do prožnosti v okviru 

obstoječih pravil Pakta za stabilnost in 

rast, kot določa Komisija v sporočilu z dne 

13. januarja 2015, v skladu s tam 

navedenimi pogoji in omejitvami.  

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da bi EFSI izpolnjeval svoj dvojni namen, 

je treba iz EFSI nujno dodeliti znesek v 

višini 5 000 000 000 EUR za EIB za 

financiranje za EIS, ki se bo uporabljal 

izrecno za mala in srednja podjetja, 

manjša podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo ter inovativna mala in 

srednja podjetja in inovativna podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

Obrazložitev 

Da bi EFSI lahko izpolnjeval svoj dvojni namen, je treba pojasniti, da mora biti del jamstva 

rezerviran za dostop do tveganega kapitala v korist malih in srednjih podjetij ter manjših 

podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Povezano s predlogom spremembe člena 1, člena 

5(2)(e) in člena 7. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18c) Da bi EFSI izpolnil svoj cilj, je treba 

iz EFSI nujno dodeliti znesek v višini 

5 000 000 000 EUR za EIB za 

financiranje za EIS, ki se bo uporabljal 

izrecno za mala in srednja podjetja, 

manjša podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo ter inovativna mala in 

srednja podjetja. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 

prispevajo v EFSI in sodelujejo v 

upravljavski strukturi EFSI. 

(19) Da bi cilj, tj. 315 000 000 000 EUR, 

dosegli čim prej, bi morale nacionalne 

spodbujevalne banke ali institucije ter 

naložbene platforme in skladi ob podpori 

jamstva EFSI imeti pomembno vlogo pri 

določanju izvedljivih projektov, razvoju 

in, kadar je to ustrezno, združevanju 

projektov ter privabljanju morebitnih 

vlagateljev. V tem okviru bi bilo treba 

omogočiti ustanavljanje makroregionalnih 

platform za spodbujanje čezmejnih 

projektov ali regionalno zasnovane skupine 

projektov v več državah članicah. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 

skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 

skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 
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posamezne projekte ali prek naložbenih 

platform, namenjenih določenim 

geografskim ali tematskim sektorjem. 

posamezne projekte ali prek naložbenih 

platform, namenjenih določenim 

geografskim ali tematskim sektorjem. 

Posebno pozornost bi morali nameniti 

naložbenim platformam, ki se 

osredotočajo na transformacijske sektorje 

z visoko ekonomsko in družbeno dodano 

vrednostjo, ter naložbenim platformam, ki 

združujejo male trajnostne in inovativne 

projekte, ki jih vodijo zlasti regije, mesta 

ter mala in srednja podjetja, na primer 

projekte na področju energijske 

učinkovitosti, kot je prenova obstoječih 

stavb, projekte za vzpostavitev pametnih 

omrežij ter nove storitve za državljane, ki 

temeljijo na inovativnih digitalnih 

orodjih. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 

naj bi omogočila kar največji potencial za 

pritegnitev investitorjev na naložbenih 

področjih, ki jih podpira EFSI.  

(21) EFSI bi moral dopolnjevati in 

nadgrajevati obstoječe regionalne, 

nacionalne in evropske programe ter 

tradicionalne dejavnosti EIB. Če so 

izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko tretje osebe skupaj z 

EFSI zagotovijo sofinanciranje za 

posamezne projekte ali naložbene 

platforme, namenjene določenim 

geografskim ali tematskim sektorjem. 
Države članice za prispevanje k 

financiranju upravičenih projektov, 

podprtih z jamstvom EU, lahko uporabijo 

kakršno koli vrsto financiranja Unije, tudi 
evropske strukturne in investicijske sklade. 

Prožnost tega pristopa naj bi omogočila kar 

največji potencial za pritegnitev vlagateljev 

na naložbenih področjih, ki jih podpira 

EFSI, ter pritegnila socialnih partnerjev 

in javnih organov. 
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Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 

s Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je 

napovedala tudi, da bo pripravila 
nadaljnje smernice glede teh temeljnih 

načel, da bi zagotovila učinkovito uporabo 

javnih sredstev. 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 

s Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija bi 

morala za zagotovitev učinkovite porabe 

javnih sredstev pripraviti nadaljnje 

smernice, da bi zagotovila popolno 

skladnost s pravili o državni pomoči za 

posamezne sektorje. Zahteva po skladnosti 

z načeli o državni pomoči bi morala 

prispevati k učinkoviti porabi sredstev 

EFSI. 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

(25) EIB in Komisija bi morali redno 

ocenjevati dejavnosti, ki jih podpira EFSI, 

da bi ocenili njihovo ustreznost, uspešnost 

in učinek ter njihovo doslednost in 

usklajenost z drugimi politikami in 

instrumenti Unije ter določili načine za 

izboljšanje prihodnjih dejavnosti. Takšne 

ocene bi morale prispevati k odgovornosti 
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in analizi trajnosti. 

Obrazložitev 

Glede na to, da je treba zagotoviti preglednost in ustrezno raven nadzora s strani 

zakonodajalca, sta ocenjevanje in poročanje bistvenega pomena za zagotavljanje nemotenega 

izvajanja EFSI. 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju, pripravi in 

združevanju projektov v skupine v celotni 

Uniji, pri čemer bo gradilo na strokovnem 

znanju Komisije, EIB, nacionalnih 

spodbujevalnih bank ter organov 

upravljanja evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov ter na najboljših 

praksah iz projektov, kot so ELENA 

(Evropska pomoč, namenjena področju 

energije na lokalni ravni), InnovFin 

(financiranje EU za inovatorje) in EEIF 

(Evropski sklad za energetsko 

učinkovitost). S tem bi bila vzpostavljena 

enotna vstopna točka za vprašanja, 

povezana s tehnično pomočjo za naložbe v 

Uniji, ki bi decentralizirano zagotavljala 

tehnično pomoč, kadar je to mogoče. 

Vzpostavitev vozlišča EIAH kot enotne 

vstopne točke in novih storitev, ki jih 

zagotavlja, nikakor ne spreminja cilja 

sedanjih programov tehnične pomoči 

oziroma ne vpliva na njihovih kakovost ali 

zmogljivost pri izvajanju posebnih nalog. 
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Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (26a) EIAH izhaja predvsem iz dobrih 

praks v obstoječih programih, kot so 

ELENA , EEIF , JEREMIE (program 

skupnih evropskih sredstev za mikro-, 

mala in srednja podjetja), JASPERS 

(skupna pomoč pri pripravi projektov v 

evropskih regijah), JESSICA (Skupna 

evropska podpora za trajnostne naložbe v 

mestna območja) in JASMINE (skupno 

ukrepanje za podporo mikrofinančnih 

institucij v Evropi); EIAH po potrebi 

nosilce programov preusmeri k tem 

subjektom in prek njih zagotavlja 

tehnično pomoč. 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Za kritje tveganj, povezanih z 

jamstvom EU za EIB, bi bilo treba 

vzpostaviti jamstveni sklad. Jamstveni 

sklad bi se moral vzpostaviti s postopnimi 

vplačili iz proračuna Unije. Jamstveni 

sklad bi moral pozneje prejemati tudi 

prejemke in povračila od projektov, ki so 

prejeli podporo iz EFSI, ter izterjane 

zneske od dolžnikov, ki niso poravnali 

obveznosti, če je jamstveni sklad že 

izpolnil zaveze glede jamstva do EIB. 

(27) Za kritje tveganj, povezanih z 

jamstvom EU za EIB, bi bilo treba 

vzpostaviti jamstveni sklad. Jamstveni 

sklad bi se moral vzpostaviti s postopnimi 

vplačili iz proračuna Unije. Jamstveni 

sklad bi moral pozneje prejemati tudi 

prejemke in povračila od projektov, ki so 

prejeli podporo iz EFSI, ter izterjane 

zneske od dolžnikov, ki niso poravnali 

obveznosti, če je jamstveni sklad že 

izpolnil zaveze glede jamstva do EIB. 

Nadomestila iz operacij EFSI, ki 

presegajo ciljni znesek/ciljne potrebe 

jamstvenega sklada, bi se morala prenesti 

v ustrezne proračunske vrstice EU, ki so 

bile zmanjšane zaradi ustanovitve 

jamstvenega sklada EFSI. 
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Obrazložitev 

Presežna vrnjena sredstva in prihodke, ki presegajo ciljni znesek jamstva EU, je treba 

ponovno vključiti v splošni proračun Unije in jih znova dodeliti proračunskim vrsticam, ki so 

na začetku prispevale v jamstveni sklad.  

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta2, ter za Instrument za 

povezovanje Evrope, določen z Uredbo 

(EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta3. Cilji navedenih 

programov se s skladom EFSI ne 

podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 

zmanjšanje sredstev za navedena 

programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 

v obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato 

je primerno preusmeriti del financiranja, 

ki je trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. 

(29) Prispevek iz proračuna Unije za 

proračunski jamstveni sklad EU bosta 

postopoma potrjevala Evropski parlament 

in Svet v okviru letnih proračunskih 

postopkov do leta 2020. Proračunski 

organ bi moral v ta namen po potrebi 

uporabiti vse razpoložljive mehanizme 

prožnosti in ustrezne določbe na podlagi 

uredbe o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, s čimer bi zagotovil 

čim večjo linearnost ter delovanje in 

vzdržnost financiranja v skladu s 

proračunom, ki je v omenjeni uredbi 

določen za večletne obveznosti, med 

katere spadajo nekateri sedanji programi 

EU, kot sta Obzorje 2020 Instrument za 

povezovanje Evrope. Financiranje 

jamstvenega sklada bilo treba pregledati v 

okviru vmesnega pregleda večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2014–2020, 

ki se bo začel najpozneje do konca leta 

2016, kot predvideva člen 2 Uredbe 

Sveta št. 1311/2013 z dne 

2. decembra 2013 o večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2014–2020. Glede na 

nujnost političnega ukrepanja in 

programov porabe na ravni Unije za 

spodbuditev gospodarske rasti in 

ustvarjanja delovnih mest v Evropi bi bilo 

treba ob vmesnem pregledu povečati 

razpoložljive razlike in odobritve za 

prevzem obveznosti iz razdelka 1a. 

__________________  



 

RR\1058953SL.doc 63/350 PE551.765v03-00 

 SL 

2Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 

za raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

 

 3Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (32a) Države članice bi morale imeti 

možnost, da sodelujejo pri vzpostavitvi 

seznama evropskih naložbenih projektov, 

tudi tako, da Komisiji in EIB predložijo 

informacije o naložbenih projektih na 

svojem ozemlju. Komisija in EIB bi se 

morali pred vzpostavitvijo seznama 

ustrezno posvetovati z državami 

članicami, strokovnjaki in deležniki o 

načelih in smernicah za projekte, ki naj bi 

bili vključeni na seznam, ter o predlogi za 

objavo informacij o posameznih projektih. 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI. 

(34) Da bi zagotovili odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala Komisija 

od začetka veljavnosti te uredbe 
Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 

leto predložiti poročilo z oceno uporabe 
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jamstva EU ter izpolnjevanja splošnih 

ciljev in meril iz te uredbe, vključno z 

mobilizacijo zasebnega kapitala, dodano 

vrednostjo ter ekonomsko in družbeno 

dodano vrednost. Po potrebi bi morala 

poročilu priložiti predlog Evropskemu 

parlamentu in Svetu o spremembi te 

uredbe. EIB bi morala v sodelovanju z 

EIS vsako polletje poročati Evropski 

komisiji, Evropskemu parlamentu in 

Svetu o operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah EIB in EIS, med 

drugim tudi o projektih, ki so bili 

financirani, uporabljenih finančnih 

instrumentih, fazi izvajanja financiranih 

projektov ter izgube, nastale v okviru 
EFSI. Za neuspešne projekte bi morala v 

poročilo vključiti podrobno analizo stanja 

ter opozoriti na njihove možne učinke na 

jamstveni sklad.  

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Ker države članice zaradi razlik v 

njihovih fiskalnih zmogljivostih za 

ukrepanje ne morejo zadovoljivo doseči 

ciljev te uredbe, tj. podpirati naložb Unije 

in zagotoviti večjega dostopa do 

financiranja za podjetja z do 3 000 

zaposlenimi, in ker je te cilje glede na 

njihov obseg in učinke mogoče bolje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 

kot je določeno v členu 5 Pogodbe o 

Evropski uniji. V skladu z načelom 

sorazmernosti iz navedenega člena ta 

uredba ne presega tistega, kar je potrebno 

za doseganje navedenih ciljev – 

(36) Ker države članice same ne morejo 

zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. 

podpirati naložb Unije in zagotoviti 

večjega dostopa do financiranja za podjetja 

z do 3 000 zaposlenimi, in ker je te cilje 

glede na njihov obseg in učinke mogoče 

bolje doseči na ravni Unije, lahko Unija 

sprejme ukrepe v skladu z načelom 

subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta uredba ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev – 
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Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (36a) Komisija in EIB bi morali skleniti 

sporazum, v katerem bi podrobno 

opredelili pogoje za upravljanje EFSI iz te 

uredbe. Ta sporazum ne bi smel posegati v 

pristojnosti zakonodajalca Unije, 

proračunskega organa in EIB, kot so 

določene v Pogodbah, in bi zato moral biti 

omejen predvsem na tehnične in upravne 

elemente, ki so, čeprav niso bistvenega 

pomena, potrebni za učinkovito izvajanje 

EFSI. Komisija bi morala sprejeti ta 

sporazum in investicijske smernice kot 

delegirani akt. 

Obrazložitev 

Sporazum o EFSI bi moral biti izključno upravne narave in prepustiti ključne elemente 

pobude zakonodajalcu. S sporazumom bi bilo treba te sklepe izvajati. Sporazum o EFSI bi 

bilo treba sprejeti z delegiranim aktom, da se omogoči ustrezen nadzor zakonodajalca. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija z Evropsko investicijsko 

banko (EIB) sklene sporazum o 

ustanovitvi Evropskega sklada za strateške 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EFSI). 

1. Ta uredba vzpostavlja Evropski sklad za 

strateške naložbe (EFSI), jamstvo EU in 

jamstveni sklad EU. 

 2. Uredba v ta namen določa, da se 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) dogovori o osnutku sporazuma o 

upravljanju Evropskega sklada za 

strateške naložbe (v nadaljnjem besedilu: 

EFSI). Sporazum vključuje samo 

tehnične in upravne elemente ter v celoti 

izpolnjuje zahteve iz te uredbe. 
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 3. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da 

z delegiranim aktom v skladu s členom 17 

v imenu Unije sklene sporazum o EFSI in 

sprejme njegove poznejše spremembe, če 

sporazum o EFSI izpolnjuje zahteve te 

uredbe. 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in 

srednjih podjetjih, in sicer tako, da EIB 

omogoča prevzemanje tveganj (v 

nadaljnjem besedilu: sporazum o EFSI). 

4. Namen EFSI je podpirati naložbe v 

Uniji, ki bodo spodbujale konkurenčno in 

trajnostno rast, da bi premostili naložbeno 

vrzel med državami članicami. EFSI z 

omogočanjem prevzemanja tveganj EIB: 

 – podpira dolgoročne, produktivne in 

strateške projekte; 

 – zagotavlja lažji dostop do financiranja 

za podjetja z do 3000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na zagonskih 

podjetjih, mikropodjetjih, malih in 

srednjih podjetjih ter manjših podjetjih s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo.  

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

5. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice pod pogoji, določenimi v 

sporazumu o EFSI. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

 6. Investicijski odbor zagotavlja jamstva v 

okviru te uredbe le za operacije in 

projekte, ki so pogodbeno dogovorjeni in 

podpisani v roku treh let po zagotovitvi 

jamstva. Če operacije in projekti niso 

potrjeni v treh letih po zagotovitvi jamstva, 

zagotovitev poteče. 
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Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 1a 

 Opredelitve pojmov 

 V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov: 

 (a) „nacionalne spodbujevalne banke“ ali 

„nacionalne spodbujevalne institucije“ 

pomenijo pravne subjekte, ki na 

profesionalni podlagi opravljajo finančne 

dejavnosti in imajo pooblastilo države 

članice, dano bodisi na državni, 

regionalni ali lokalni ravni, da opravljajo 

javne razvojne ali spodbujevalne 

dejavnosti za odpravljanje nedelovanja 

trga ali neoptimalnih naložbenih 

okoliščin; 

 (b) „naložbene platforme“ pomenijo 

subjekte s posebnim namenom, 

upravljane račune, ureditve o skupnem 

financiranju ali delitvi tveganja, ki 

temeljijo na pogodbi, ali dogovore, 

sklenjene na kateri koli drug način, s 

katerimi subjekti usmerjajo finančni 

prispevek za financiranje več naložbenih 

projektov v Uniji; 

 (c) „mala in srednja podjetja“ ali „MSP“ 

pomenijo mikro-, mala in srednja 

podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu 

št. 2003/361/ES; 

 (d) „manjša podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo“ pomenijo pravne subjekte z 

do 499 zaposlenimi, kot so opredeljena v 

Smernicah Komisije C(2014)34/21a; 

 (g) „dodana vrednost“ pomeni podporo 

EFSI operacijam, ki odpravljajo 

nedelovanje trga ali neoptimalne 

naložbene okoliščine in ki jih v zadevnem 

obdobju brez podpore EFSI ni mogoče 

izvesti ali jih ni mogoče izvesti v istem 
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obsegu oziroma v razumnih pogojih v 

okviru običajnih instrumentov EIB, v 

okviru EIS, v okviru instrumentov EU ali 

v okviru instrumentov, ki jih ponujajo 

regionalne spodbujevalne banke in 

komercialne banke. V skladu s tem je 

jamstvo EU mogoče uporabiti skupaj z 

obstoječimi finančnimi instrumenti EU ali 

za njihovo dopolnitev, pospešitev ali 

okrepitev. 

 (h) „sporazum o EFSI“ pomeni pravni 

instrument, s katerim Komisija in EIB 

podrobno določita pogoje za upravljanje 

EFSI, določene v tej uredbi; 

 (i) „sporazum o EIAH“ pomeni pravni 

instrument, s katerim Komisija in EIB 

podrobno opredelita pogoje za izvajanje 

EIAH, določene v tej uredbi. 

 _____________ 

 1a Smernice o državni pomoči za 

spodbujanje naložb tveganega kapitala 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določbe o ustanovitvi EFSI kot 

ločenega, jasno opredeljivega in 

preglednega jamstvenega instrumenta ter 

o ločenem računu, ki ga upravlja EIB; 

(a) ureditve glede ustanovitve EFSI ter 

znesek finančnega prispevka, ki ga 

zagotavlja EIB, in z njim povezane 

pogoje, vključno s pogoji financiranja ali 

jamstev, ki jih EIB prek EFSI zagotavlja 

Evropskemu investicijskemu skladu 

(EIS), in ki znaša najmanj 5 000 000 000. 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pogoje financiranja, ki jih EIB 

zagotavlja Evropskemu investicijskemu 

(c) ureditve glede jamstva EU, ki je 

brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv 
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skladu (v nadaljnjem besedilu: EIS) prek 

EFSI; 

v korist EIB, vključno s 

 (i) podrobnimi pravili o zagotavljanju 

jamstva EU v skladu s členom 7, med 

drugim s podrobnostmi o njegovem kritju 

in določenem kritju za portfelje 

posameznih vrst instrumentov; 

 (ii) zahtevami, da mora biti plačilo za 

prevzem tveganj porazdeljeno med 

vplačnike sorazmerno z njihovim deležem 

tveganja pri prevzemu tveganja; 

 (iii) zahtevami, da se plačila Uniji in 

plačila za jamstvo EU opravijo 

pravočasno in se izvedejo le enkrat letno 

po obračunu plačil in izgub iz naslova 

operacij financiranja; 

 (iv) zahtevami, ki urejajo uporabo jamstva 

EU v skladu s členom 5, med drugim 

glede plačilnih pogojev, kot so specifični 

časovni okviri, obresti na zapadle zneske 

in potrebne ureditve v zvezi z likvidnostjo; 

 (v) določbami in postopki v zvezi z 

izterjavo terjatev, ki je zaupana EIB, v 

skladu s členom 7(4); 

Obrazložitev 

Sporazum o EFSI bi moral biti izključno upravne narave in prepustiti ključne elemente 

pobude zakonodajalcu. Zato bi morale biti ustrezne določbe del uredbe, ne sporazuma o 

EFSI. Skladno s tem so uvedene podrobne določbe. 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) določbe glede ureditev upravljanja v 

zvezi z EFSI v skladu s členom 3, brez 

poseganja v statut Evropske investicijske 

banke; 

(d) podrobnosti za odobritev uporabe 

jamstva EU s strani investicijskega odbora 

za posamezne projekte v skladu s to 

uredbo in zlasti členom 2a; 

Obrazložitev 

Sporazum o EFSI bi moral biti izključno upravne narave in prepustiti ključne elemente 
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pobude zakonodajalcu. Zato bi morale biti ustrezne določbe del uredbe, ne sporazuma o 

EFSI. Skladno s tem so uvedene podrobne določbe. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) podrobna pravila o zagotavljanju 

jamstva EU v skladu s členom 7, vključno 

z omejenim kritjem za portfelje 

posameznih vrst instrumentov, 

unovčitvami jamstva EU, ki se (razen v 

primeru morebitnih izgub lastniškega 

kapitala) opravijo samo enkrat letno po 

obračunu dobičkov in izgub iz naslova 

operacij financiranja, ter plačili za 

jamstvo ter zahtevo, da mora biti plačilo 

za prevzem tveganj porazdeljeno med 

vplačnike sorazmerno z njihovim deležem 

tveganja; 

(e) postopke za oddajo naložbenih 

predlogov in odobritev predlogov za 

uporabo jamstva EU, vključno s 

 (i) postopkom za posredovanje projektov 

investicijskemu odboru; 

 (ii) zahtevo, da postopek za predložitev in 

odobritev predlogov za uporabo jamstva 

EU ne posega v pravila odločanja EIB iz 

statuta Evropske investicijske banke; 

 (iii) pravili, ki podrobneje opredeljujejo 

prehodne določbe v okviru člena 20 in 

predvsem način, kako bodo operacije, ki 

jih odobri EIB v obdobju iz člena 20, 

vključene v kritje jamstva EU; 

Obrazložitev 

Sporazum o EFSI bi moral biti izključno upravne narave in prepustiti ključne elemente 

pobude zakonodajalcu. Zato bi morale biti ustrezne določbe del uredbe, ne sporazuma o 

EFSI. Skladno s tem so uvedene podrobne določbe. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) določbe in postopke v zvezi z izterjavo 

terjatev; 

(f) postopke za oddajo naložbenih 

predlogov in odobritev predlogov za 

uporabo jamstva EU, vključno s 

 (i) postopkom za posredovanje projektov 

investicijskemu odboru; 

 (ii) zahtevo, da postopek za predložitev in 

odobritev predlogov za uporabo jamstva 

EU ne posega v pravila odločanja EIB iz 

statuta Evropske investicijske banke; 

 (iii) pravili, ki podrobneje opredeljujejo 

prehodne določbe v okviru člena 20 in 

predvsem način, kako bodo operacije, ki 

jih odobri EIB v obdobju iz člena 20, 

vključene v kritje jamstva EU; 
 

Obrazložitev 

Sporazum o EFSI bi moral biti izključno upravne narave in prepustiti ključne elemente 

pobude zakonodajalcu. Zato bi morale biti ustrezne določbe del uredbe, ne sporazuma o 

EFSI. Skladno s tem so uvedene podrobne določbe. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, 

vključno z opredeljenimi časovnimi okviri 

in ključnimi kazalniki uspešnosti;  

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, 

kot je skladnost s cilji in merili, ki so 

določena v členu 5(2) ter z opredeljenimi 

časovnimi okviri in ključnimi kazalniki 

uspešnosti; vključno z ustvarjanjem 

delovnih mest in udeležbo MSP. 

 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka j 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) podrobnosti o kritju jamstva EU. črtano 

Obrazložitev 

Podrobne določbe v zvezi s tem vidikom so vstavljene zgoraj. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka j a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) vse druge upravne ali organizacijske 

pogoje, ki so potrebni za upravljanje 

EFSI; 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa, da so operacije, 

ki se izvajajo s podporo EFSI, in druge 

operacije EIB jasno ločene. 

Sporazum o EFSI določa, da so operacije, 

ki se izvajajo s podporo EFSI, in druge 

operacije EIB jasno ločene. Uporabljajo pa 

se naložbene smernice in merila, ki jih je 

23. julija 2013 sprejela EIB. 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB, ki bo zagotavljalo svetovalno 

pomoč za naložbene projekte v skladu s 

cilji in merili, določenimi v členu 5(2) te 
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storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati 

kot enotno strokovno svetovalno vozlišče 

za projektno financiranje znotraj Unije. 

To vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, 

uporabi inovativnih finančnih 

instrumentov, uporabi javno-zasebnih 

partnerstev ter po potrebi svetovanje o 

zadevnih vprašanjih v zvezi z zakonodajo 

EU. 

uredbe. 

 EIAH bo, kjer je mogoče, na 

decentraliziran način nadgradilo 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije ter: 

 (a) delovalo kot tehnično svetovalno 

vozlišče ter zagotavljalo podporo pri izbiri, 

pripravi in razvoju naložbenih projektov; 

ter zagotavljajo podporo pri uporabi 

tehnične pomoči za strukturiranje 

projektov, uporabi inovativnih finančnih 

instrumentov, uporabi javno-zasebnih 

partnerstev ter po potrebi svetovanje o 

zadevnih vprašanjih v zvezi z zakonodajo 

EU ob upoštevanju različnosti držav 

članic, zlasti tistih z manj razvitimi 

kapitalskimi trgi; 

 (b) zagotavljalo posebno podporo 

naložbenim platformam, ki se 

osredotočajo na sektorje z visoko 

ekonomsko in družbeno dodano 

vrednostjo ali ki združujejo male projekte, 

za katere se zavzemajo zlasti regije, mesta 

ter mala in srednja podjetja, v večje, za 

banke zanimive projekte; posebno 

pozornost namenilo obveščanju 

inovativnih podjetnikov in njihovi 

podpori;  

 c) oblikovalo poseben instrument za 

tehnično pomoč za ustanavljanje 

naložbenih platform za skupinske projekte 

energijske učinkovitosti na 

decentralizirani ravni; 

 (d) zagotavljalo tehnično in finančno 

pomoč o uporabi EFSI za 

decentralizirane ustanove, ki izvajajo 
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podobne sheme tehnične pomoči na 

lokalni ravni; krepilo lokalno znanja za 

spodbujanje podpore EFSI v vsej Uniji; 

 (e) delovalo kot enotna kontaktna točka za 

uradne organe in nosilce projektov ali jih 

preusmerjalo na institucije, omenjene v 

točki 4;  

 (f) zagotavljalo strukturno izmenjavo 

informacij in dobrih praks med vsemi 

deležniki, ki so vključeni v EFSI, zlasti o 

razvoju projektov; 

 (g) zagotavljalo decentralizirane 

platforme tehnične pomoči za podporo pri 

razvoju MSP, tudi zagonskih in 

odcepljenih podjetij, ter za njihovo 

sodelovanje z univerzami in 

raziskovalnimi organizacijami; 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

upravnih organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

upravnih organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. EIAH nadgrajuje 

zlasti dobre prakse iz obstoječih 

programov tehnične pomoči.  

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za nacionalne prispevke v EFSI veljajo 

enaka pravila kot za drugo javno porabo 

in naložbe, biti morajo prednostna naloga 

proračunske politike in ne smejo 

spodkopati pravil pakta za stabilnost. 
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Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor. Usmerjevalni 

odbor določi strateške usmeritve ter 

politike in postopke glede strateškega 

dodeljevanja sredstev in poslovanja, 

vključno z naložbeno politiko za projekte, 

za katere lahko EFSI zagotavlja podporo, 

in profilom tveganja EFSI v skladu s to 

uredbo, ter v ta namen določi naložbene 

smernice poleg tistih iz člena 5(2), toda ne 

v nasprotju z njimi, za uporabo jamstva 

EU, ki jih izvaja investicijski odbor. 

Komisija je v skladu s členom 17 

pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov 

o naložbenih smernicah: 

2. Dokler sta edini vplačnici v EFSI Unija 

in EIB, se število članov in glasov v 

usmerjevalnem odboru razdeli glede na 

velikost posameznih prispevkov v obliki 

denarnih sredstev ali jamstev. 

2. Dokler sta edini vplačnici v EFSI Unija 

in EIB, se število članov in glasov v 

usmerjevalnem odboru razdeli glede na 

velikost posameznih prispevkov v obliki 

denarnih sredstev ali jamstev. 

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno. 

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno. 

3. Ko k sporazumu o EFSI pristopijo tretje 

osebe v skladu s členom 1(2), se število 

članov in glasov v usmerjevalnem odboru 

razdeli glede na velikost prispevkov 

posameznih vplačnikov v obliki denarnih 

sredstev ali jamstev. Število članov in 

glasov Komisije in EIB v skladu z 

odstavkom 2 se ustrezno preračuna. 

3. Ko k sporazumu o EFSI pristopijo tretje 

osebe v skladu s členom 1(2), se število 

članov in glasov v usmerjevalnem odboru 

razdeli glede na velikost prispevkov 

posameznih vplačnikov v obliki denarnih 

sredstev ali jamstev. Število članov in 

glasov Komisije in EIB v skladu z 

odstavkom 2 se ustrezno preračuna. 

Usmerjevalni odbor si prizadeva za 

soglasno sprejemanje odločitev. Če 

usmerjevalni odbor v roku, ki ga določi 

predsednik, ne more sprejeti soglasne 

odločitve, odloči z navadno večino. 

Usmerjevalni odbor si prizadeva za 

soglasno sprejemanje odločitev. Če 

usmerjevalni odbor v roku, ki ga določi 

predsednik, ne more sprejeti soglasne 

odločitve, odloči z navadno večino. 

Če Komisija ali EIB glasujeta proti 

odločitvi usmerjevalnega odbora, se 

odločitev ne sprejme. 

Če Komisija ali EIB glasujeta proti 

odločitvi usmerjevalnega odbora, se 

odločitev ne sprejme. 
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Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

izvršnega direktorja, ki je odgovoren za 

tekoče vodenje EFSI ter pripravo in 

vodenje sestankov investicijskega odbora 

iz odstavka 5. Izvršnemu direktorju 

pomaga namestnik izvršnega direktorja. 

4. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

izvršnega direktorja, ki je odgovoren za 

tekoče upravljanje EFSI ter pripravo in 

vodenje sestankov investicijskega odbora 

iz odstavka 5. Izvršnemu direktorju 

pomaga namestnik izvršnega direktorja. 

Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru 

vsako četrtletje poroča o dejavnostih EFSI. 

Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru 

vsako četrtletje poroča o dejavnostih EFSI. 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor na 

skupni predlog Komisije in EIB za triletni 

mandat, ki se lahko obnovi. 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor na 

skupni predlog Komisije in EIB za triletni 

mandat, ki se lahko obnovi. 

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo. 

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij, ki so v 

celoti v skladu s cilji in merili, določenimi 

v členu 5 te uredbe ter ne glede na njihovo 

geografsko lokacijo. 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki 

se lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja vsaj šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Usmerjevalni odbor pri 

imenovanju strokovnjakov v investicijski 

odbor zagotovi, da je sestava tega odbora 

raznolika in da imajo ti strokovnjaki 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

strukturiranjem projektov in projektnim 

financiranjem na področju naložbenih 

projektov iz člena 5.2. 

 Investicijski odbor je imenovan s strani 

usmerjevalnega odbora za največ triletni 

mandat, ki se lahko obnovi. Strokovnjaki 

se imenujejo po odprtem in preglednem 

izbirnem postopku. 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino. 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino. 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Unija zagotovi EIB jamstvo za operacije Unija zagotovi nepreklicno in brezpogojno 
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financiranja ali naložbene operacije, ki se 

izvajajo v Uniji in spadajo na področje te 

Uredbe (v nadaljnjem besedilu: jamstvo 

EU). Za instrumente iz člena 6 se jamstvo 

EU zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

jamstvo za operacije financiranja ali 

naložbene operacije, ki se izvajajo v Uniji 

in spadajo na področje te Uredbe (v 

nadaljnjem besedilu: jamstvo EU). Za 

instrumente iz člena 6 se jamstvo EU 

zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2), ki 

jih potrdi ta investicijski odbor. Zadevne 

operacije so skladne s politikami Unije in 

podpirajo enega ali več naslednjih splošnih 

ciljev: 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo; 

(a) razvoj prometne infrastrukture, zlasti v 

industrijskih središčih; 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in 

razvoj, informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije; 

(b) razvoj in posodobitev energetske 

infrastrukture v skladu s prednostnimi 

nalogami energetske unije ter podnebno 

in energetsko politiko do leta 2020, 2030 

in 2050, zlasti energetskih povezav, 

pametnih omrežij na ravni distribucije, 

shranjevanja energije in sinhronizacije 

trgov; 

c) povečanje obnovljivih virov energije ter 

energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 

virov; 

(c) povečanje obnovljivih virov energije, 

učinkovite rabe virov in energije ter 

prihrankov energije, pri čemer je posebna 

pozornost namenjena zmanjševanju 

povpraševanja z upravljanjem 

povpraševanja in prenovo stavb; 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) razvoj informacijske in 

komunikacijske tehnologije, digitalne in 

telekomunikacijske infrastrukture ter 

širokopasovnih omrežij po vsej Uniji; 
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e) zagotavljanje finančne podpore za 

podjetja iz člena 1(1), vključno s 

financiranjem tveganja v zvezi z obratnim 

kapitalom. 

(e) naložbe in inovacije, raziskave in 

razvoj, vključno z raziskovalno 

infrastrukturo, pilotnimi in 

predstavitvenimi projekti, sodelovanjem 

med akademskim svetom in industrijo ter 

prenosom znanja in tehnologije; 

 (f) naložbe v izobraževanje, usposabljanje 

in podjetniške spretnosti; 

 (g) naložbe v inovativne zdravstvene 

rešitve, kot je e-zdravje, in nova 

učinkovita zdravila ter v socialni sektor; 

 (h) naložbe v kulturne in ustvarjalne 

panoge; 

 (i) naložbe v projekte in infrastrukturo na 

področju varovanja in upravljanja okolja, 

krepitev ekosistemskih storitev in 

trajnostnega razvoja mest; 

 (j) zagotavljanje finančne podpore, 

vključno s financiranjem tveganja v zvezi 

z obratnim kapitalom, za mala in srednja 

podjetja, zagonska in odcepljena podjetja 

ter podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo, da bi zagotovila tehnološko 

vodilno vlogo v inovativnih in trajnostnih 

sektorjih; 

 (k) financiranje projektov, ki so v skladu s 

cilji Obzorja 2020 in Instrumentom za 

povezovanje Evrope. 

 EFSI podpira samo projekte in operacije, 

ki: 

 (a) so skladni s politikami Unije in 

ustvarjajo trajnostno, vključujočo in 

pametno rast; izpolnjujejo cilje člena 9 ter 

so v skladu s členom 10 in Prilogo I 

Uredbe (EU) št. 1303/2013; 

 (b) so ekonomsko upravičeni in tehnično 

izvedljivi; 

 (c) zagotavljajo dodano vrednost; 

 (d) zagotavljajo čim večjo mobilizacijo 

kapitala zasebnega sektorja; 

 (e) imajo neto družbeno korist, vključno z 

ustvarjanjem trajnostnih delovnih mest, 

ob upoštevanju stroškov in koristi projekta 
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v času njegove pričakovane življenjske 

dobe; 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 

za podporo namenskim naložbenim 

platformam in nacionalnim 

spodbujevalnim bankam, ki vlagajo v 
operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te 

uredbe. V tem primeru usmerjevalni odbor 

določi politiko v zvezi z upravičenimi 

naložbenimi platformami. 

Poleg tega se jamstvo EU, prek EIB, dodeli 

za operacije financiranja in naložbene 

operacije, ki jih izvajajo namenske 

naložbene platforme in nacionalne 

spodbujevalne banke, potem ko jih je 

potrdil investicijski odbor iz člena 3(5). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in merili upravičenosti iz člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor določi politiko v zvezi 

z upravičenimi naložbenimi platformami. 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. EFSI na podlagi strategije za 

zmanjševanje tveganj omogoča prednostni 

dostop do jamstev za male projekte in 

male akterje. Ta jamstva se med drugim 

zagotavljajo za ustanovitev: 

 (a) namenskega sklada za energetsko 

učinkovitost, ki pokriva jamstva v višini 

najmanj 5 milijard EUR, zlasti za podporo 

projektom, za katere se zavzemajo mesta 

in lokalne oblasti;  

 (b) namenskega sklada za mala in srednja 

podjetja v višini najmanj 5 milijard EUR, 

ki ga izvaja EIS, kot je določeno v členu 7. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Naložbe so v skladu z naložbenimi 

smernicami in merili, ki jih je 23. julija 

2013 sprejela EIB. 
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Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo katero koli vrsto financiranja 

EU, vključno z evropskimi strukturnimi in 

investicijskimi skladi. 

Obrazložitev 

Pojasniti je treba, da se za sofinanciranje operacij in projektov, ki jih podpira jamstvo EU, 

lahko uporabi katera koli vrsta financiranja Unije, ne le sredstva, ki so na razpolago v 

evropskih strukturnih in investicijskih skladih. 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Komisija, EIB in države članice 

zagotovijo, da se pri vseh naložbah, ki jih 

podpira EFSI, upošteva njihov učinek po 

sektorjih na lokalni in regionalni ravni ter 

na gospodarsko, socialno in teritorialno 

kohezijo in povečanje povpraševanja, ne 

da bi to vplivalo na ponudbo, ter krepijo 

sinergijo in učinkovito usklajevanje med 

EFSI in evropskimi strukturnimi in 

investicijskimi skladi, s čimer zagotovijo, 

da te naložbe prispevajo h gospodarski, 

socialni in teritorialni koheziji Unije ter 

zmanjšujejo brezposelnost. 
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Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) posojila EIB, jamstva, posredna osebna 

jamstva, instrumenti kapitalskih trgov, 

katera koli druga oblika instrumentov za 

financiranje ali izboljšanje kreditne 

kvalitete ter naložbe v lastniški kapital ali 

navidezni lastniški kapital. Ti instrumenti 

se odobrijo, pridobijo ali izdajo v korist 

operacij, ki se izvajajo v Uniji, vključno s 

čezmejnimi operacijami med državo 

članico in tretjo državo, v skladu s to 

uredbo, če je bilo odobreno financiranje 

EIB, pa v skladu s podpisanim 

sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 

preklican; 

(a) posojila EIB, jamstva, posredna osebna 

jamstva, instrumenti kapitalskih trgov, 

katera koli druga oblika instrumentov za 

financiranje ali izboljšanje kreditne 

kvalitete ter naložbe v lastniški kapital ali 

navidezni lastniški kapital, tudi prek 

nacionalnih spodbujevalnih bank, 

institucij ali naložbenih platform. Ti 

instrumenti se odobrijo, pridobijo ali izdajo 

v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, 

vključno s čezmejnimi operacijami med 

državo članico in tretjo državo, v skladu s 

to uredbo, če je bilo odobreno financiranje 

EIB, pa v skladu s podpisanim 

sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 

preklican; 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) financiranje EIB, zagotovljeno EIS za 

posojila, jamstva, posredna osebna 

jamstva, katero koli drugo obliko 

instrumentov za financiranje ali izboljšanje 

kreditne kvalitete, instrumente kapitalskih 

trgov ter naložbe v lastniški kapital ali 

navidezni lastniški kapital. Ti instrumenti 

se odobrijo, pridobijo ali izdajo v korist 

operacij, ki se izvajajo v Uniji, v skladu s 

to uredbo, če je bilo odobreno financiranje 

EIS, pa v skladu s podpisanim 

sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 

preklican. 

(b) financiranje EIB, zagotovljeno EIS za 

posojila, jamstva, posredna osebna 

jamstva, katero koli drugo obliko 

instrumentov za financiranje ali izboljšanje 

kreditne kvalitete, instrumente kapitalskih 

trgov ter naložbe v lastniški kapital ali 

navidezni lastniški kapital, tudi prek 

nacionalnih spodbujevalnih bank, 

institucij ali naložbenih platform. Ti 

instrumenti se odobrijo, pridobijo ali izdajo 

v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, v 

skladu s to uredbo, če je bilo odobreno 

financiranje EIS, pa v skladu s podpisanim 

sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 

preklican. 
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Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 

16 000 000 000 EUR; od tega se največ 

2 500 000 000 EUR lahko dodeli za 

financiranje s strani EIB v korist EIS v 

skladu z odstavkom 2. Ne glede na člen 

8(9) skupna plačila Unije v korist EIB na 

podlagi jamstva ne smejo preseči zneska 

jamstva. 

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 

16 milijard EUR; od tega se najmanj 

5 milijard EUR dodeli za financiranje s 

strani EIB v korist EIS v skladu z 

odstavkom 2 za namene iz člena 1. Ne 

glede na člen 8(9) skupna plačila Unije v 

korist EIB na podlagi jamstva ne smejo 

preseči zneska jamstva. Najmanj 5 

milijard EUR se dodeli za financiranje s 

strani EIB za namenski sklad za 

energetsko učinkovitost v skladu s členom 

5(2). 

 

 1a. Jamstvo EU se dodeli za podporo 

upraviteljem alternativnih investicijskih 

skladov (UAIS), ki upravljajo z 

alternativnimi investicijskimi skladi (AIS), 

ki jim je bilo izdano dovoljenje v skladu z 

Direktivo (EU) št. 61/2011, upraviteljem 

kolektivnih naložbenih podjemov, ki jim je 

bilo izdano dovoljenje v skladu z Uredbo 

(EU) št. 345/2013, in upraviteljem 

kolektivnih naložbenih podjemov v skladu 

z Uredbo (EU) št. 346/2013, na podlagi 

sporazuma med EIB in EIS v skladu z 

odstavkom 2 in pod pogojem, da te 

dejavnosti izpolnjujejo cilje in merila 

upravičenosti iz člena 5.2. 

2. Kritje jamstva za posamezno vrsto 

portfelja instrumentov iz člena 6 se določi 

na podlagi tveganja zadevnega portfelja. 

Jamstvo EU je ustrezno za zagotavljanje 

jamstva za prvo izgubo za portfelj ali 

celotnega jamstva. EU jamstvo se lahko 

odobri po načelu enakovrednosti (pari 

passu) z drugimi vplačniki. 

2. Kritje jamstva za posamezno vrsto 

portfelja instrumentov iz člena 6 se določi 

na podlagi tveganja zadevnega portfelja. 

Jamstvo EU je ustrezno za zagotavljanje 

jamstva za prvo izgubo za portfelj ali 

celotnega jamstva. EU jamstvo se lahko 

odobri po načelu enakovrednosti (pari 

passu) z drugimi vplačniki. 

Če EIB zagotovi financiranje EIS za 

izvajanje operacij financiranja in 

Če EIB zagotovi financiranje EIS za 

izvajanje operacij financiranja in 
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naložbenih operacij EIB, jamstvo EU 

zagotavlja polno jamstvo za financiranje s 

strani EIB, pod pogojem, da EIB zagotovi 

enak znesek financiranja brez jamstva EU. 

Znesek, zavarovan z jamstvom EU, ne 

presega 2 500 000 000 EUR. 

naložbenih operacij EIB, jamstvo EU 

zagotavlja polno jamstvo za financiranje s 

strani EIB, pod pogojem, da EIB zagotovi 

enak znesek financiranja brez jamstva EU. 

Znesek, zavarovan z jamstvom EU, znaša 

vsaj 5 milijard EUR. Ta sredstva se 

uporabijo za podporo malim in srednjim 

podjetjem, novim podjetjem, odcepljenim 

podjetjem ter malim podjetjem s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo. 

3. Če EIB unovči jamstvo EU v skladu s 

sporazumom o EFSI, Unija izvrši plačilo 

na poziv v skladu s pogoji zadevnega 

sporazuma.  

3. Če EIB unovči jamstvo EU v skladu s 

sporazumom o EFSI, Unija izvrši plačilo 

na poziv v skladu s pogoji zadevnega 

sporazuma.  

4. Če Unija izvrši kakršno koli plačilo na 

podlagi jamstva EU, EIB izterja terjatve za 

plačane zneske in izterjane zneske povrne 

Uniji. 

4. Če Unija izvrši kakršno koli plačilo na 

podlagi jamstva EU, EIB izterja terjatve za 

plačane zneske in izterjane zneske povrne 

Uniji. 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ustanovi se jamstveni sklad EU (v 

nadaljnjem besedilu: jamstveni sklad), iz 

katerega se lahko izvrši plačilo EIB v 

primeru unovčitve jamstva EU. 

1. Ustanovi se jamstveni sklad EU (v 

nadaljnjem besedilu: jamstveni sklad), ki 

zagotavlja likvidnostno rezervo in iz 

katerega se izvrši plačilo EIB v primeru 

unovčitve jamstva EU. 

2. Sklad se financira iz: 2. Sklad se financira iz: 

(a) plačil iz splošnega proračuna Unije, (a) prispevkov iz splošnega proračuna 

Unije, 

(b) donosov na investirana sredstva 

jamstvenega sklada; 

(b) donosov na investirana sredstva 

jamstvenega sklada; 

(c) zneskov, izterjanih od dolžnikov, ki 

niso poravnali obveznosti, v skladu s 

postopkom izterjave, določenim v 

sporazumu o EFSI, kot je določeno v 

členu 2(1)(f), 

(c) zneskov, izterjanih od dolžnikov, ki 

niso poravnali obveznosti, v skladu s 

postopkom izterjave, določenim v 

sporazumu o EFSI, kot je določeno v točki 

(f) člena 2(1), 

(d) drugih plačil, ki jih Unija prejme v 

skladu s sporazumom o EFSI. 

(d) prihodkov in drugih plačil, ki jih Unija 

prejme v skladu s sporazumom o EFSI. 

3. Vplačila v jamstveni sklad, določena v 3. Vplačila v jamstveni sklad, določena v 
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točkah (c) in (d) odstavka 2, pomenijo 

notranje namenske prejemke v skladu s 

členom 21(4) Uredbe (EU) št. 966/2012. 

točkah (b), (c) in (d) odstavka 2, pomenijo 

notranje namenske prejemke v skladu s 

členom 21(4) Uredbe (EU) št. 966/2012. 

4. Sredstva jamstvenega sklada, ki se 

skladu zagotovijo skladno z odstavkom 2, 

neposredno upravlja Komisija, vlagajo pa 

se v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja in so skladna z ustreznimi 

bonitetnimi pravili. 

4. Sredstva jamstvenega sklada, ki se 

skladu zagotovijo skladno z odstavkom 2, 

neposredno upravlja Komisija, vlagajo pa 

se v skladu z načelom dobrega finančnega 

poslovodenja in so skladna z ustreznimi 

bonitetnimi pravili. 

5. Vplačila v jamstveni sklad iz odstavka 2 

se uporabijo, da se doseže ustrezna raven, 

ki odraža celotne obveznosti jamstva EU (v 

nadaljnjem besedilu: ciljni znesek). Ciljni 

znesek je določen na 50 % celotnih 

obveznosti Unije iz naslova jamstva. 

5. Vplačila v jamstveni sklad iz odstavka 2 

se uporabijo, da se doseže ustrezna raven, 

ki odraža celotne obveznosti jamstva EU (v 

nadaljnjem besedilu: ciljni znesek). Ciljni 

znesek je določen na 50 % celotnih 

obveznosti Unije iz naslova jamstva. 

V začetnem obdobju se ciljni znesek 

doseže s postopnimi vplačili sredstev iz 

odstavka 2(a). Če med začetnim 

vzpostavljanjem jamstvenega sklada pride 

do unovčitve jamstva, k ciljnemu znesku 

prispevajo tudi vplačila v jamstveni sklad, 

določena v točkah (b), (c) in (d) odstavka 

2, in sicer do zneska, enakega unovčitvam 

jamstva. 

V začetnem obdobju se ciljni znesek 

doseže najkasneje do leta 2022 s 

postopnimi vplačili sredstev iz točke (a) 

odstavka 2 ter s vplačili v jamstveni sklad 

iz točk (b), (c) in (d) odstavka 2. 

 5a. Proračunska sredstva, potrebna za 

doseganje začetnega ciljnega zneska, 

postopoma odobrita Evropski parlament 

in Svet v okviru letnih proračunskih 

postopkov ob ustreznem upoštevanju vseh 

sredstev, ki so na voljo na podlagi Uredbe 

Sveta št. 1311/2013 z dne 2. decembra 

2013 o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, s posebno možnostjo 

uporabe skupne zgornje meje za 

obveznosti in instrumenta prilagodljivosti. 

 Evropski parlament in Svet pregledata 

financiranje jamstvenega sklada, kar 

zadeva odobritve za prevzem obveznosti in 

odobritve plačil, v okviru povolilnega 

pregleda/revizije večletnega finančnega 

okvira 2014–2020, ki bo opravljen 

najpozneje konec leta 2016, kot je 

predvideno v členu 2 Uredbe Sveta (EU, 

Euratom) št. 1311/2013. 

 Če je bila v okviru letnega proračunskega 
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postopka prerazporeditev sredstev iz 

programov EU dogovorjena kot vir 

financiranja za jamstvo EU v letih pred 

pregledom/revizijo, Evropski parlament in 

Svet vzpostavita izhodiščna proračuna. 

6. Komisija do 31. decembra 2018 in vsako 

leto po tem datumu pregleda ustreznost 

ravni sredstev v jamstvenem skladu, pri 

čemer upošteva morebitno zmanjšanje 

sredstev zaradi unovčitve jamstva ter oceno 

EIB, predloženo v skladu s členom 10(3). 

6. Komisija do 31. decembra 2018 in vsako 

leto po tem datumu pregleda ustreznost 

ravni sredstev v jamstvenem skladu, pri 

čemer upošteva morebitno zmanjšanje 

sredstev zaradi unovčitve jamstva ter oceno 

EIB, predloženo v skladu s členom 10(3). 

Komisija je pooblaščena, da v skladu s 

členom 17 sprejme delegirane akte o 

prilagoditvi ciljnega zneska, določenega v 

odstavku 5, za največ 10 %, da bi bolje 

upoštevala potencialno tveganje, povezano 

z unovčitvijo jamstva EU. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 17 v zvezi s prilagoditvijo ciljne 

vrednosti, določene v odstavku 5, navzdol 

za največ 10 %, da bi bolje upoštevala 

potencialno tveganje, povezano z 

unovčitvijo jamstva EU. 

7. Po prilagoditvi ciljnega zneska v letu n 

ali oceni ustreznosti ravni sredstev 

jamstvenega sklada v skladu s pregledom, 

določenim v odstavku 6: 

7. Po prilagoditvi ciljne vrednosti v letu n 

ali oceni ustreznosti razpoložljivih sredstev 

jamstvenega sklada v skladu s pregledom, 

določenim v odstavku 6: 

(e) se morebitni presežek z eno transakcijo 

vplača na posebno postavko izkaza 

prihodkov v splošnem proračunu 

Evropske unije leta n+1, 

(a) se morebitni presežek v jamstvenem 

skladu obravnava kot notranji namenski 

prejemek v skladu s členom 21(4) Uredbe 

(EU, Euratom) št. 966/2012 za 

proračunske vrstice, katerih sredstva so 

bila morebiti prerazporejena v jamstveni 

sklad EFSI, 

(f) se morebitna dodatna sredstva vplačajo 

v jamstveni sklad v letnih tranšah v največ 

triletnem obdobju, ki začne teči leta n+1. 

(b) se morebitna dodatna sredstva vplačajo 

v jamstveni sklad v letnih tranšah v največ 

triletnem obdobju, ki začne teči leta n+1. 

8. Če se stanje sredstev v jamstvenem 

skladu 1. januarja 2019 zaradi unovčitev 

jamstva zniža pod 50 % ciljnega zneska, 

Komisija predloži poročilo o morebitnih 

izrednih ukrepih, ki so potrebni za 

obnovitev sklada. 

8. Če se sredstva v jamstvenem skladu  

zaradi unovčitev jamstva znižajo pod 50 % 

obveznosti, ki so nastale v določenem 

trenutku, Komisija predloži poročilo o 

morebitnih izrednih ukrepih, ki so potrebni 

za obnovitev sklada. 

 

9. Po unovčitvi jamstva EU se vplačila v 

jamstveni sklad, določena v točkah (b), (c) 

in (d) odstavka 2, ki presegajo ciljni 

znesek, uporabijo za obnovitev jamstva EU 

največ do prvotnega zneska. 

9. Po unovčitvi jamstva EU se vplačila v 

jamstveni sklad, določena v točkah (b), (c) 

in (d) odstavka 2, uporabijo za obnovitev 

jamstva EU največ do ciljnega zneska. Ves 

morebitni presežek v jamstvenem skladu 

se obravnava kot notranji namenski 
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prejemek v skladu s členom 21(4) Uredbe 

(EU, Euratom) št. 966/2012 za morebitne 

proračunske vrstice, katerih sredstva so 

bila prerazporejena v jamstveni sklad 

EFSI. 

 9a. Če po izpolnitvi zahtev iz odstavkov 

7(a) in 9 ostane še vedno ostaja presežek, 

Komisija poda predlog za povečanje 

skupne višine jamstva EU, da bi dosegla 

bolj trden naložbeni načrt. 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5).  

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

ter vključitvi regionalnih in lokalnih 

organov ter ekonomskih in socialnih 

partnerjev spodbujata vzpostavitev 

preglednega dinamičnega seznama 

sedanjih in potencialnih prihodnjih 

naložbenih projektov v Uniji. Dinamični 

seznam ne vpliva na končno izbiro 

projektov, ki bodo prejeli podporo, v 

skladu s členom 3(5), v njem pa bi moralo 

biti navedeno, da predlagani projekti 

izpolnjujejo cilje in merila upravičenosti 

iz člena 5. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k doseganju 

ciljev politik EU. 

2. Komisija in EIB redno, strukturirano in 

pregledno pripravljata, posodabljata in 

razširjata informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbah, ki znatno prispevajo k 

doseganju ciljev politik EU, zlasti 

informacije glede energije in okolja do 
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leta 2020 in 2030 za pospešitev prehoda 

na nizkoogljično, krožno gospodarstvo in 

gospodarstvo izmenjav. 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice ter regionalni in lokalni 

organi redno in strukturirano pripravljajo, 

posodabljajo in razširjajo informacije o 

sedanjih in prihodnjih naložbenih projektih 

na svojem ozemlju. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Komisiji o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB, 

ki se izvajajo na podlagi te uredbe. 

Poročilo vključuje oceno skladnosti z 

zahtevami o uporabi jamstva EU in ključne 

kazalnike uspešnosti, določene v skladu s 

členom 2(1)(g). Poročilo vključuje tudi 

statistične, finančne in računovodske 

podatke o vsaki posamezni operaciji 

financiranja in naložbeni operaciji EIB ter 

o vseh operacijah skupaj. 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Komisiji o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB, 

ki se izvajajo na podlagi te uredbe. 

Poročilo vključuje oceno skladnosti z 

zahtevami o uporabi jamstva EU in ključne 

kazalnike uspešnosti, določene v skladu s 

členom 2(1)(g). Poročilo vključuje tudi 

statistične, finančne in računovodske 

podatke o vsaki posamezni operaciji 

financiranja in naložbeni operaciji EIB ter 

o vseh operacijah skupaj. Poročilo se 

pripravi na pregleden in neodvisen način 

ter objavi. 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB. 

Poročilo se objavi in vključuje:  

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB 

iz te uredbe. Poročilo se objavi in 

vključuje: 

(a) oceno operacij financiranja in (a) oceno operacij financiranja in 
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naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države in regije ter njihove 

skladnosti s to uredbo, skupaj z oceno 

porazdelitve operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB po ciljih iz člena 

5(2); 

naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države in regije, njihove ravni 

dodatnosti ter njihove skladnosti s to 

uredbo, skupaj z oceno porazdelitve 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB po ciljih iz člena 5(2) z izrecno 

navedbo odobrenih jamstev za energijsko 

učinkovitost; 

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 

sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

(b) oceno ekonomske in družbene dodane 

vrednosti, teritorialne kohezije, 

mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, 

pričakovane in dejanske realizacije, 

rezultatov in učinka operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na agregirani 

osnovi in na projektni ravni, če je 

dovoljeno razkritje podatkov; ocena bi 

morala določiti, kako in v kolikšni meri so 

bili doseženi cilji in merila iz člena 5(2), 

kot so učinek na ustvarjanje v prihodnost 

usmerjenih, trajnostnih in lokalnih 

delovnih mest, s posebnim poudarkom na 

malih in srednjih podjetjih, trajnosten 

prehod gospodarstva EU, nadaljnji razvoj 

digitalnih tehnologij, ohranitev in 

povečanje razvojne zmogljivosti 

ekosistemskih storitev, zmanjšanje 

odvisnosti EU od uvožene energije in 

naravnih virov, povečanje konkurenčnosti 

in inovacijskega potenciala gospodarstva 

Unije ter vodilni položaj EU pri novih 

tehnologijah in trgih; 

(c) oceno finančnih koristi, prenesenih na 

upravičence do operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani 

osnovi; 

(c) oceno finančnih koristi, prenesenih na 

upravičence do operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani 

osnovi; 

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB;  

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB; 

(e) podrobne informacije o unovčitvah 

jamstva EU;  

(e) podrobne informacije o unovčitvah 

jamstva EU; 

(f) računovodske izkaze EFSI.  (f) računovodske izkaze EFSI. 

3. Za namene Komisijinih računovodskih 

izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega 

sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, Komisiji vsako leto predloži:  

3. Za namene Komisijinih računovodskih 

izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega 

sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, vsako polletje predloži Komisiji, 
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Evropskemu parlamentu in Svetu: 

(a) informacije EIB in EIS glede ocene 

tveganja in bonitetne ocene operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB; 

(a) informacije EIB in EIS glede ocene 

tveganja in bonitetne ocene operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB iz 

te uredbe; 

(b) informacije o neporavnanih finančnih 

obveznostih EU v zvezi z jamstvi, danimi 

za operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, razčlenjene po posameznih 

operacijah; 

(b) informacije o neporavnanih finančnih 

obveznostih EU v zvezi z jamstvi, danimi 

za operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB iz te uredbe, razčlenjene po 

posameznih operacijah; 

(c) informacije o skupnih dobičkih ali 

izgubah iz naslova operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB v okviru 

portfeljev, določenih v sporazumu o EFSI 

v skladu s členom 2(1)(e).  

(c) informacije o skupnih dobičkih ali 

izgubah iz naslova operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB v okviru 

portfeljev, določenih v sporazumu o EFSI 

v skladu s členom 2(1)(e). 

4. EIB Komisiji na zahtevo predloži 

dodatne informacije, potrebne za izpolnitev 

obveznosti Komisije v zvezi s to uredbo. 

4. EIB Komisiji na zahtevo predloži 

dodatne informacije, potrebne za izpolnitev 

obveznosti Komisije v zvezi s to uredbo. 

5. EIB in po potrebi EIS predložita 

informacije iz odstavkov 1 do 4 na lastne 

stroške. 

5. EIB in po potrebi EIS predložita 

informacije iz odstavkov 1 do 4 na lastne 

stroške. 

6. Komisija v sako leto do 30. junija pošlje 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Računskemu sodišču letno poročilo o 

stanju jamstvenega sklada in njegovem 

vodenju v preteklem koledarskem letu. 

6. Komisija vsako leto do 30. junija pošlje 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Računskemu sodišču letno poročilo o 

stanju jamstvenega sklada in njegovem 

vodenju v preteklem koledarskem letu. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Izvršni direktor na zahtevo Evropskega 

parlamenta sodeluje na obravnavi 

Evropskega parlamenta v zvezi z 

uspešnostjo EFSI. 

1. Izvršni direktor vsako četrtletje ali na 

posebno zahtevo Evropskega parlamenta 

sodeluje na obravnavi Evropskega 

parlamenta v zvezi z uspešnostjo EFSI ter 

pri odločitvah, ki jih sprejme investicijski 

odbor. 
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Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12 Člen 12 

Ocenjevanje in pregled Ocenjevanje 

1. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

18 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni delovanje EFSI. EIB oceno 

predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. 

1. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

12 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] predloži oceno delovanja EFSI 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. 

Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

18 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni uporabo jamstva EU in 

delovanje jamstvenega sklada, vključno z 

vplačili v skladu s členom 8(9).. Komisija 

oceno predloži Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

12 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni uporabo jamstva EU in 

delovanje jamstvenega sklada, vključno z 

vplačili v skladu s členom 8(9). Komisija 

vsako leto oceno predloži Evropskemu 

parlamentu in Svetu. 

2. Do 30. junija 2018 in nato vsaka tri 

leta: 

2. Vsako leto in 6 mesecev od dne 

prenehanja sporazuma o EFSI: 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o 

delovanju EFSI; 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o 

delovanju EFSI; 

(b) Komisija objavi podrobno poročilo o 

uporabi jamstva EU in delovanju 

jamstvenega sklada. 

(b) Komisija objavi podrobno poročilo o 

uporabi jamstva EU in delovanju 

jamstvenega sklada. 

3. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

zagotovi informacije, potrebne za oceno in 

poročilo Komisije iz odstavkov 1 in 2. 

3. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

zagotovi informacije, potrebne za oceno in 

poročilo Komisije iz odstavkov 1 in 2. 

4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja 

neodvisna poročila, v katerih ocenjujeta 

rezultate, dosežene v praksi pri 

dejavnostih EIB in EIS, ki se izvajajo na 

podlagi te uredbe. 

4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja 

neodvisna poročila, v katerih ocenjujeta 

rezultate, dosežene v praksi pri 

dejavnostih EIB in EIS, ki se izvajajo na 

podlagi te uredbe. 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po 

potrebi priloži ustrezne zakonodajne 

predloge. 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe in oceno 

meril za upravičenost projektov, ki jih 

uporablja investicijski odbor in ki so 

določena v členu 5, ter mu po potrebi 
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priloži ustrezne zakonodajne predloge. 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih informacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem iz člena 5(2). 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih operacijah EIB, ki se 

izvajajo na podlagi te uredbe, ter 

natančno določi, kako te operacije 

prispevajo k splošnim ciljem in merilom 

upravičenosti iz člena 5(2), da zagotovi 

pregledno komunikacijo z javnostjo. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera goljufije, korupcije, 

pranja denarja ali druge nezakonite 

dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim 

interesom Unije. 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera navzkrižja interesov, 

goljufije, korupcije, pranja denarja ali 

druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko 

škodila finančnim interesom Unije. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB pri svojih operacijah financiranja in 1. EIB pri svojih operacijah financiranja in 



 

PE551.765v03-00 92/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

naložbenih operacijah ne podpira nobenih 

dejavnosti, ki se izvajajo za nezakonite 

namene, vključno s pranjem denarja, 

financiranjem terorizma, davčnimi 

goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo 

ali goljufijami, ki škodijo finančnim 

interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje v 

nobenih operacijah financiranja ali 

naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek 

nosilca v nekooperativni jurisdikciji, v 

skladu s svojo politiko glede šibkih ali 

nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na 

politikah Unije, Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj ali 

Projektne skupine za finančno ukrepanje. 

naložbenih operacijah, ki se izvajajo na 

podlagi te uredbe, ne podpira nobenih 

dejavnosti, ki se izvajajo za nezakonite 

namene, vključno s pranjem denarja, 

financiranjem terorizma, davčnimi 

goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo 

ali goljufijami, ki škodijo finančnim 

interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje v 

nobenih operacijah financiranja ali 

naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek 

nosilca v nekooperativni jurisdikciji, v 

skladu s svojo politiko glede šibkih ali 

nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na 

politikah Unije, Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj ali 

Projektne skupine za finančno ukrepanje. 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. EIB s svojim financiranjem in 

naložbami ne podpira dejavnosti, ki 

ovirajo Unijo na njeni poti k trajnostnemu 

gospodarskemu, znanstvenemu in 

družbenemu napredku. V tem smislu EIB 

ne sodeluje pri projektih, ki povzročajo 

nezmožnost opustitve tehnologij, 

proizvodnih procesov ali infrastruktur, za 

katere obstaja nevarnost, da bodo postali 

nasedle naložbe, saj niso v skladu z 

digitalnimi, energetskimi in podnebnimi 

cilji EU za leta 2020, 2030 in 2050. 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EIB pri svojih operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah uporablja načela in 

standarde, določene v zakonodaji Unije o 

2. EIB pri svojih operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah, ki se izvajajo na 

podlagi te uredbe, uporablja načela in 
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preprečevanju uporabe finančnega sistema 

za pranje denarja in financiranje terorizma, 

vključno z zahtevo po sprejetju ustreznih 

ukrepov za identifikacijo dejanskega 

lastnika, kadar je primerno. 

standarde, določene v zakonodaji Unije o 

preprečevanju uporabe finančnega sistema 

za pranje denarja in financiranje terorizma, 

vključno z zahtevo po sprejetju ustreznih 

ukrepov za identifikacijo dejanskega 

lastnika, kadar je primerno. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 2(2), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku 

enega meseca od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za en mesec. 

Obrazložitev 

Delegirani akt s sporazumom o EFSI bi bilo treba sprejeti čimprej. Zato je bil rok za 

nasprotovanje Parlamenta in Sveta skrajšan na en mesec. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 18 

Uredba (EU) št. 1291/2014 

Člen 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Obrazložitev 

Povezano s predlogom spremembe člena 8. Financiranja jamstvenega sklada ni treba točno 

določiti ob sprejetju uredbe o EFSI. Lahko se prepusti letnemu proračunskemu postopku. 
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Program Obzorje 2020 že zdaj veliko prispeva k naložbam v raziskave in razvoj ter inovacije 

z velikim učinkom vzvoda. Sprejet je bil po dolgotrajnem zakonodajnem postopku, ki je skrbno 

izbral prednostna področja, različne instrumente in prejemnike ter dosegel občutljivo 

ravnovesje. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 19 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Obrazložitev 

Povezano s predlogom spremembe člena 8. Financiranja jamstvenega sklada ni treba točno 

določiti ob sprejetju uredbe o EFSI. Lahko se prepusti letnemu proračunskemu postopku. 

Instrument za povezovanje Evrope že zdaj veliko prispeva k naložbam v energetsko, 

telekomunikacijsko in prometno infrastrukturo z velikim učinkom vzvoda. Sprejet je bil po 

dolgotrajnem zakonodajnem postopku, ki je skrbno izbral projekte v skupnem interesu in 

različne instrumente, ki naj bi se uporabljali. 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Priloga I 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Priloga II 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Obrazložitev 

Povezano s predlogom spremembe člena 8. Financiranja jamstvenega sklada ni treba točno 

določiti ob sprejetju uredbe o EFSI. Lahko se prepusti letnemu proračunskemu postopku. 

Program Obzorje 2020 že zdaj veliko prispeva k naložbam v raziskave in razvoj ter inovacije 

z velikim učinkom vzvoda. Sprejet je bil po dolgotrajnem zakonodajnem postopku, ki je skrbno 

izbral prednostna področja, različne instrumente in prejemnike ter dosegel občutljivo 

ravnovesje. 
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MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM 

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za proračun 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavca mnenja(*): Inés Ayala Sender in Dominique Riquet 

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika 

 

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

I. Splošne ugotovitve 

 

Evropa se vse od začetka finančne in gospodarske krize sooča s pomanjkanjem naložb. 

Zaradi odločitve za nujno potrebno dokapitalizacijo bančnega sistema se je raven javnega 

dolga povečala – pri čemer je bil v večini držav proračun že tako skrčen –, javnih sredstev za 

naložbe pa je bilo zato manj. Hkrati pa ima zasebni sektor predvsem zaradi politik 

kvantitativnega popuščanja znatne količine likvidnih sredstev, ki pa jih ne usmerja v realno 

gospodarstvo. Posledice tega pomanjkanja naložb so porazne za konkurenčnost, rast in 

delovna mesta. Medtem ko so v drugih regijah v svetu začeli krizo premagovati z naložbami v 

industrijsko opremo, so nekatere evropske države še vedno v zaostanku. 

 

Pripravljavca mnenja zato pozdravljata predlog Komisije o Evropskem skladu za 

strateške naložbe, s katerim naj bi s skupno pobudo na ravni EU spodbudili gospodarsko 

dejavnost in s tem ustvarjanje delovnih mest. Podpirata uporabo inovativnih finančnih 

instrumentov, ki bo – če bo učinkovita, zanesljiva in centralizirana – prek povezovanja javnih 

in zasebnih partnerjev omogočila optimizacijo uporabe sredstev. Pripravljavca mnenja se tudi 

strinjata, da bi moral EFSI temeljiti na seznamu projektov z evropsko dodano vrednostjo, ki 

so potencialno izvedljivi in lahko okrepijo rast. Področja, v katera je usmerjen sklad, se zdijo 

zelo ustrezna, in sicer so to infrastruktura na področju prometa, energije in telekomunikacij, 

raziskave, razvoj, izobraževanje, trajnostna uporaba virov ter mala in srednja podjetja. 

Pripravljavca mnenja podpirata zamisel o ustanovitvi sklada, imata pa nekaj pomislekov, 

zlasti v zvezi z njegovim konkretnim izvajanjem.  
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II. Obseg in izvor sredstev za podporo jamstvenega sklada EU 

 

Pripravljavca mnenja imata nekaj dvomov predvsem glede velikosti sklada, saj se zdi glede 

na potrebe po naložbah precej skromna. Glede na profil tveganja zadevnih projektov bo za 

prispevek v višini 8 milijard EUR iz proračuna EU za jamstvo v višini 16 milijard potreben 

zelo velik učinek vzvoda, da bi dosegli ciljni znesek 315 milijard EUR za naložbe. Poleg tega 

je to le majhen del zneska, ki bi ga potrebovali za naložbe, pri čemer bi zgolj na področju 

prometa in energije za vzpostavitev vseevropskih omrežij ter za uvedbo širokopasovnih 

omrežij po ocenah potrebovali 1000 milijard EUR. Za primerjavo – Združene države so od 

leta 2009 v svoje gospodarstvo vložile 800 milijard EUR. 

 

Pripravljavca mnenja ne moreta sprejeti, da se kot izvor sredstev in kot prvotni vir za 

podporo sklada in njegovega jamstva poleg nedodeljenih razlik uporabita programa Obzorje 

2020 in Instrument za povezovanje Evrope. Zelo slabo je, da bosta tako ogrožena dva 

pomembna programa iz razdelka proračuna EU, ki sta povezana s konkurenčnostjo in rastjo in 

sta bila deležna širokega posvetovanja in ogromnega prispevka vseh deležnikov, ki sta v 

skladu s politikami in prednostnimi nalogami Unije ter sta že operativna. 

 

Pripravljavca mnenja menita, da bi moral biti promet bistvena sestavina vsakega 

naložbenega načrta EU, saj krepi vse druge gospodarske sektorje. Projekti na področju 

prometnih infrastruktur ustvarjajo nova delovna mesta na treh ravneh: v fazi gradnje, v 

procesu izkoriščanja (storitve in industrijske dejavnosti) ter prek povečane konkurenčnosti 

tega in širšega območja. Žal je zaradi pomanjkanja naložb ta sektor zelo prizadet.  

 

Zaradi teh razmer so evropske institucije vzpostavile Instrument za povezovanje Evrope, ki 

je začel veljati 1. januarja 2014. Ta sklad je zasnovan na obsežnem posvetovanju in 

demokratični odobritvi ter je že usmerjen v projekte z evropsko dodano vrednostjo. Ti 

projekti morajo biti izvedljivi in zreli ter imeti jasen gospodarski in socialni učinek, prispevati 

pa morajo tudi k vzpostavitvi notranjega trga. Poleg tega je za določene projekte predvidena 

možnost uporabe inovativnih finančnih instrumentov, da bi ustvarili učinek vzvoda, ko je to 

možno. V okviru Instrumenta za povezovanje Evrope je bil tudi že objavljen prvi razpis za 

zbiranje predlogov v vrednosti 12,2 milijarde. S predlaganim zmanjšanjem proračuna 

Instrumenta za povezovanje Evrope bi se lahko skupni znesek, ki bo na voljo za naslednjih 

5 let, zmanjšal na 2,2 milijarde, kar pomeni poprečno 400 milijonov EUR na leto in kar je 

dosti manj od potrebnih sredstev za naložbe v EU.  

 

Tudi program Obzorje 2020 ima na področju prometa bistveno vlogo. Ta program prispeva k 

zmanjšanju vpliva prometa na okolje, saj podpira razvoj novih tehnologij za čistejša letala, 

vozila in plovila. Poleg tega naj bi nove zamisli o mobilnosti, ki so bile zasnovane v okviru 

programa Obzorje 2020, prispevale k izboljšanju varnosti v cestnem prometu in zmanjšanju 

prometne obremenjenosti. Potencialne pridobitve v zvezi z učinkovitostjo so izjemno 

pomembne za konkurenčnost evropskih industrijskih panog na področju prometa in s tem 

povezanih storitev. 

 

Pripravljavca mnenja menita, da v teh okoliščinah ni primerno zmanjšati razpoložljiva 

sredstva za programa Obzorje 2020 in Instrument za povezovanje Evrope, da bi z njimi 

financirali jamstvo EFSI. Zanju ni vprašljivo načelo 16-milijardnega jamstva, ki ga bo 

podpiral proračun EU, predlagata pa, naj se ublažijo posledice tega za omenjena programa, 
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tako da bi se EFSI financiral prednostno z nedodeljenimi sredstvi iz proračuna EU. Jamstveni 

sklad naj ima samo kot rešitev v sili možnost zaprositi za odobritev sredstev iz neuporabljenih 

sredstev za programe iz razdelka 1A večletnega finančnega okvira. 

 

III. Upravljanje in merila za izbor projektov 

 

Ker je bilo treba ukrepati hitro, je bil vzpostavljen mehanizem, ki je v celoti vključen v 

Evropsko investicijsko banko, saj ima ta izkušnje in sposobnosti, da lahko takoj začne delo. 

 

To bi lahko oslabilo udeležbo večjih institucionalnih akterjev in lastnikov zasebnega kapitala. 

Poleg tega je treba zagotoviti skladnost s politikami Unije, evropske institucije pa morajo 

sprejemati strateške odločitve, zato upravljanje ne bi smelo biti samo finančno. Pripravljavca 

mnenja zato predlagata, naj se za ponovno vzpostavitev ravnotežja v sistemu vanj ponovno 

vključi Komisija, zlasti pri odločitvah investicijskega odbora, poleg tega pa je treba ponovno 

poudariti, da je v prometnem sektorju pomembno slediti smernicam za razvoj vseevropskih 

omrežij, ki so bile sprejete pred dvema letoma. To je še zlasti nujno zato, ker se bo 

demokratični nadzor izvajal le naknadno in ne bo zajemal tekočega dela sklada. 

 

Pripravljavca mnenja se strinjata, da bi moral EFSI financirati projekte, ki so potencialno 

izvedljivi, zreli in ki se lahko izvedejo kratkoročno, vseeno pa želita spomniti, da imajo 

projekti na področju prometne infrastrukture težave pri pridobivanju sredstev po tržnih 

pogojih, tudi če so ti z uporabo finančnih instrumentov boljši. Pripravljavca mnenja sta v 

osnutek vključila sklop predlogov sprememb, s katerimi bi EIB spodbudili, da se ne bi 

usmerjala v običajne vrste projektov na področju prometa, ki niso nujno povsem v skladu s 

prednostnimi nalogami EU, pač pa v prednostne projekte, ki sta jih prej določila 

zakonodajalca EU in ki imajo močan družbenogospodarski učinek, vključno z okoljsko 

trajnostjo. 

 

Da bi EFSI uskladili s politiko EU na tem področju, sta pripravljavca mnenja v osnutek kot 

projekte, upravičene do podpore EFSI, vključila projekte z dinamičnega seznama, ki je bil že 

določen v dveh uredbah, s katerima je vzpostavljen okvir politike EU za prometno 

infrastrukturo v srednjeročnem obdobju. Države članice, Komisija, Parlament, regije in 

deležniki so to delo opravili ob sprejemanji uredb o vseevropskem prometnem omrežju in 

Instrumentu za povezovanje Evrope konec leta 2013. Uredba o Instrumentu za povezovanje 

Evrope vsebuje celovit seznam projektov in prednostnih nalog, ki so jih v naslednjih nekaj 

letih pripravljene izvesti države članice, poleg tega pa so v njej navedena področja, na katerih 

bi projekti lahko bili hitro gospodarsko donosni in so potencialno izvedljivi. Na primer 

projekti v gosto naseljenih urbanih vozliščih lahko zagotovijo dovolj prihodkov; tudi 

intermodalne postaje, povezave visoke hitrosti z letališči, mestnimi in primestnimi 

železniškimi sistemi so primeri projektov, ki bi lahko bili zanimivi za vlagatelje. Pripravljavca 

mnenja v osnutku tudi predlagata, naj bodo do podpore EFSI upravičeni le projekti, ki 

izpolnjujejo standarde iz smernic za vseevropsko prometno omrežje, s čimer bi se izognili 

neželenim težavam glede skladnosti na področjih interoperabilnosti in omrežja. 

 

IV. Spodbude za javno in zasebno udeležbo pri Junckerjevem načrtu 

 

Da bi bil naložbeni načrt uspešen, je potrebno dodelati področje regulativnih prilagoditev, 

da bi bil sklad privlačnejši za javni in zasebni sektor. 
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V zvezi z udeležbo držav članic so pomembne predvsem nove smernice, ki jih je predstavila 

Komisija1 v zvezi s fiskalno obravnavo naložb EFSI v povezavi s Paktom za stabilnost in rast. 

To je ena od glavnih novosti svežnja za naložbe, ki pa presenetljivo ni vključena v uredbo o 

EFSI. 

 

Evropski parlament je že leta 2010 predlagal, da bi bile dolgoročne naložbe v prometno 

infrastrukturo deležne diferencirane obravnave pri izračunu javnega primanjkljaja v okviru 

Pakta za stabilnost in rast2. Pripravljavca mnenja zato pozdravljata novo razlago Komisije, 

predlagata pa, naj se za pravno varnost ta pomembna sprememba vključi v sedanji 

zakonodajni predlog. 

 

Poleg tega bi morale države članice, ki so v postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, 

imeti možnost uporabiti tako imenovano naložbeno klavzulo (uporaba za posredne nacionalne 

prispevke), saj je treba prav v teh primerih nujno spodbuditi naložbe. 

 

Projekte, ki jih bodo potrdili organi upravljanja EFSI, bosta EIB in Komisija šteli za prave 

projekte z evropsko dodano vrednostjo, ki si zaslužijo diferencirano obravnavo. To bo 

državam članicam, zlasti tistim z večjimi težavami, pomagalo, da bodo vlagale in prispevale v 

EFSI. 

 

V zvezi z udeležbo zasebnega sektorja pripravljavca mnenja menita, da bi bilo treba za 

ponovno vzpostavitev zaupanja vlagateljev znatno izboljšati regulativni okvir. 

 

Ukrepati je treba, da bi zmanjšali profil tveganja projektov, v katere je usmerjen sklad, in 

sicer je treba pozornost nameniti področjema obdavčevanja in javnih naročil ter odpiranju 

trga. Posebno pozornost bi morali nameniti vidiku ponudbe, da bi spodbudili konkurenčnost 

evropske industrije, na primer v zvezi s cenami energentov. Pripravljavca mnenja menita, da 

bi bilo ustrezno nekoliko spremeniti pravila iz Solventnosti II, da bi iz zasebnega sektorja 

pritegnili več sredstev. Če strnemo, mora naš regulativni okvir postati stabilnejši, 

razumljivejši in privlačnejši za vlagatelje, kar bi moralo biti pogoj za vsak naložbeni 

načrt EU. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

                                                 
1 COM(2015)0012: Kako čim bolje izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast. 
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani prihodnosti prometa, 

P7_TA(2010)0260, točka 32. 
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Odbor za promet in turizem poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za 

proračun kot pristojna odbora, da obravnavata naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost. 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj, 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah in pomanjkanja podjetništvu 

prijaznega regulativnega okolja. 

Nezadostne naložbe, ki so zlasti izrazite v 

državah članicah, ki jih je najbolj 

prizadela kriza, upočasnjujejo gospodarsko 

okrevanje in negativno vplivajo na 

ustvarjanje delovnih mest, dolgoročne 

obete za rast in konkurenčnost. Po ocenah 

Komisije bi bilo treba v vseevropska 

omrežja v prometnem, energetskem in 

telekomunikacijskem sektorju do leta 

2020 vložiti sredstva v višini 970 milijard 

EUR. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
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financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

Strategija mora dopolnjevati cilje 

gospodarske, socialne, okoljske in 

teritorialne kohezije ter strategije EU 

2020. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, kot so 

upravna bremena, okrepitvijo enotnega 

trga in izboljšanjem regulativnega okvira, 

da bi postalo bolj enostavno, prožno in 

trdno ter s tem bolj privlačno. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega in pravičnega 

dostopa do financiranja za projekte na 

vseh ravneh. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem ter inovativnim zagonskim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 
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socialne in teritorialne kohezije. pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

socialne in teritorialne kohezije Unije.  

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral skladno s strategijo 

Evropa 2020 podpirati strateške naložbe z 

visoko ekonomsko dodano vrednostjo, ki 

prispevajo k doseganju ciljev politik Unije. 

Vse operacije, ki jih podpira EFSI, bi 

morale biti skladne s politikami Unije, 

vključno s kohezijsko politiko, in 

dopolnjevati druge ustrezne finančne 

instrumente EU. Naložbe bi morale 

spodbujati trajnostno rast, inovacije, 

kakovostno zaposlitev in spretnosti, 

pripomoči k povezovanju in dokončni 

vzpostavitvi enotnega trga in povečati 

konkurenčnost Unije ter tako zagotoviti 

visoko ekonomsko in družbeno dodano 

vrednost. EFSI bi moral pripomoči k 

premagovanju trenutnih težav na 

področju naložb v Evropi ter tako 

prispevati h krepitvi gospodarske, socialne 

in teritorialne kohezije Unije. 

 Podpora EFSI za prometno 

infrastrukturo bi morala prispevati k 

ciljem Uredbe (EU) št. 1315/2013 (IPE) in 

Uredbe št. 1316/2013 (TEN-T) z izgradnjo 

nove infrastrukture, posodobitvijo in 

obnovo obstoječih objektov ter 

financiranjem raziskav in razvoja v tem 

sektorju. Posebno pozornost bi bilo treba 

nameniti projektom za ustvarjanje 

sinergije, ki krepijo povezavo med 

prometnim, telekomunikacijskim in 

energetskim sektorjem, ter projektom na 

področju pametnega in trajnostnega 

prometa. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo projekti, v katere so usmerjeni 

obstoječi instrumenti EIB in Unije, da se 

zagotovi dodana vrednost glede na 

obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, zlasti v 

državah, ki jih je gospodarska in finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive ter 

trajnostne, če vplivajo na okolje, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za (17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
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infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov 

in na naložbenih področjih, ki jih podpira 

EFSI in so opredeljena v odstavku 2 člena 

2a, ter predstavnik Evropske komisije. Ta 

predstavnik bi moral tesno sodelovati z 

ustreznimi generalnimi direktorati 

Komisije glede na naložbena področja 

projektov ter zagotavljati in potrjevati 

skladnost potencialnih operacij s 

politikami Unije. Investicijski odbor bi 

moral biti odgovoren usmerjevalnemu 

odboru EFSI, ki bi moral nadzirati 

izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi dejansko 

lahko uporabil izkušnje EIS, bi moral EFSI 

podpirati financiranje za EIS, da bi lahko 

EIS izvajal posamezne projekte za mala in 

srednja podjetja ter podjetja s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 

skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 

posamezne projekte ali prek naložbenih 

platform, namenjenih določenim 

geografskim ali tematskim sektorjem. 

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 

skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 

posamezne projekte ali prek naložbenih 

platform, ki so lahko povezane z 

določenim geografskim ali tematskim 

sektorjem. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Komisija v svojem sporočilu 

„Making the best use of the flexibility 

within the existing rules of the Stability 

and Growth Pact“ (Kako čim bolje 

izkoristiti prožnost v okviru obstoječih 

pravil Pakta za stabilnost in rast) z dne 13. 

januarja 2015 opredeljuje specifične 

vidike, povezane s prispevki EFSI v okviru 

svoje ocene javnih financ v skladu s 

členom 126 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije. Projekti, ki so jih odobrili 

organi upravljanja EFSI in so v skladu s 

politikami EU, veljajo kot projekti z 

resnično evropsko dodano vrednostjo, ki 

si v zvezi s Paktom za stabilnost in rast 

zaslužijo različno obravnavo. Da bi države 

članice, nacionalne spodbujevalne banke 

in naložbene platforme spodbudili, da 

bodo prispevale k EFSI in njenim 

operacijam, bi bilo treba te prispevke in 

udeležbe pri projektih EFSI obravnavati 

kot enkratne ukrepe v smislu Uredbe (ES) 

št. 1467/97 in Uredbe (ES) št. 1466/97. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) Evropska komisija pri določanju 

fiskalne prilagoditve tako v okviru 

preventivnega kot korektivnega dela 

Pakta za stabilnost in rast ne bi smela 

upoštevati finančnih prispevkov držav 

članic ali nacionalnih spodbujevalnih 

bank v EFSI ali v namenske naložbene 

platforme. Da bi najbolje izkoristili 

prožnost pakta, Evropska komisija pri 

določanju fiskalne prilagoditve v okviru 

tako preventivnega kot korektivnega dela 

pakta poleg tega ne bi smela upoštevati 
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finančnih prispevkov države za 

posamezne operacije, ki jih podpira EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Ker je bilo v Uniji potrebno takojšnje 

ukrepanje, sta EIB in EIS v letu 2015 pred 

začetkom veljavnosti te uredbe morda 

financirala dodatne projekte, ki ne spadajo 

v njun običajen profil delovanja. Da bi bili 

ukrepi, določeni v tej uredbi, čim bolj 

koristni, bi bilo treba omogočiti, da se 

takšni dodatni projekti lahko vključijo v 

kritje z jamstvom EU, če ustrezajo 

vsebinskim pogojem, določenim v tej 

uredbi. 

(23) Ker je bilo v Uniji potrebno takojšnje 

ukrepanje, sta EIB in EIS v letu 2015 pred 

začetkom veljavnosti te uredbe morda 

financirala dodatne projekte, ki ne spadajo 

v njun običajen profil delovanja. Da bi bili 

ukrepi, določeni v tej uredbi, čim bolj 

koristni, bi bilo treba omogočiti, da se 

takšni dodatni projekti lahko naknadno 

vključijo v kritje z jamstvom EU, če 

ustrezajo vsebinskim pogojem, določenim 

v tej uredbi, in če imajo višji profil 

tveganja in donosa, kot ga imajo tisti, v 

katere je usmerjena EIB, da bi zagotovili 

dodano vrednost v primerjavi z 

obstoječimi operacijami. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo državam članicam in njihovim 

organom, zasebnim vlagateljem in 

naložbenim platformam na vseh ravneh 
pri razvoju in pripravi projektov v celotni 

Uniji, pri čemer bo gradilo na strokovnem 

znanju Komisije, EIB, nacionalnih 
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vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

spodbujevalnih bank ter organov 

upravljanja evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji, vzpostavljena pa bi 

morala biti, če je le mogoče, na 

decentraliziran način in ne da bi 

spremenili cilj sedanjih programov 

tehnične pomoči, ali vplivali na njihovo 

kakovost ali zmogljivost pri izvajanju 

posebnih nalog. Za zagotavljanje 

sektorske diverzifikacije upravičencev do 

finančnih instrumentov in spodbujanje 

geografske diverzifikacije po državah 

članicah bi moral usmerjevalni odbor 

prek EIAH zagotavljati podporo državam 

članicam in nosilcem projektov pri 

oblikovanju ustreznega dinamičnega 

seznama projektov, ki bi bili primerni za 

projektno financiranje. V prometnem 

sektorju bi moral EIAH ob podpori 

Izvajalske agencije za inovacije in 

omrežja tesno sodelovati s Komisijo, zlasti 

kar zadeva skladnost s politiko EU o 

prometni infrastrukturi. Pri tem bi moral 

EIAH ta sektor poznati. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Za kritje tveganj, povezanih z 

jamstvom EU za EIB, bi bilo treba 

vzpostaviti jamstveni sklad. Jamstveni 

sklad bi se moral vzpostaviti s postopnimi 

vplačili iz proračuna Unije. Jamstveni 

sklad bi moral pozneje prejemati tudi 

prejemke in povračila od projektov, ki so 

prejeli podporo iz EFSI, ter izterjane 

zneske od dolžnikov, ki niso poravnali 

obveznosti, če je jamstveni sklad že 

izpolnil zaveze glede jamstva do EIB. 

(27) Za kritje tveganj, povezanih z 

jamstvom EU za EIB, bi bilo treba 

vzpostaviti jamstveni sklad. Jamstveni 

sklad bi se moral vzpostaviti s postopnimi 

vplačili iz proračuna Unije. Jamstveni 

sklad bi moral pozneje prejemati tudi 

prejemke in povračila od projektov, ki so 

prejeli podporo iz EFSI, donose na vložena 

sredstva jamstvenega sklada ter izterjane 

zneske od dolžnikov, ki niso poravnali 

obveznosti, če je jamstveni sklad že 
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izpolnil zaveze glede jamstva do EIB. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta2, ter za Instrument za 

povezovanje Evrope, določen z Uredbo 

(EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta3. Cilji navedenih 

programov se s skladom EFSI ne 

podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 

zmanjšanje sredstev za navedena 

programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 

v obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato 

je primerno preusmeriti del financiranja, 

ki je trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. 

(29) Jamstveni sklad bi bilo treba delno 

financirati iz proračuna Unije, pretežno iz 

nedodeljenih sredstev, proračunskih 

presežkov, mehanizmov prilagodljivosti 

ter vseh proračunskih sredstev in 

mehanizmov iz uredbe o večletnem 

finančnem okviru. Jamstvo ne bi smelo 

vplivati na programe, ki so že namenjeni 

naložbam ter spodbujanju konkurenčnosti 

in rasti, delujejo in predvidevajo možnost 

uporabe inovativnih finančnih 

instrumentov. Zato bi bilo treba 

razpoložljiva sredstva za programe iz 

razdelka 1A večletnega finančnega okvira 

za leta 2014–2020 zmanjšati samo, če bi 

bilo to potrebno glede na dejansko 

povpraševanje. V skladu s Pogodbama bi 

moral proračunski organ vsako leto 

odločiti o proračunskih vrsticah, ki bodo 

namenjene financiranju jamstvenega 

sklada. Financiranje jamstvenega sklada 

za obveznosti in plačila bi bilo treba 

ponovno oceniti ob koncu leta 2016 v 

okviru vmesnega pregleda večletnega 

finančnega okvira (v skladu s členom 2 

Uredbe Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013). Nadomestne možnosti 

financiranja, s katerimi bi preprečili 

prerazporeditev sredstev iz vrstice 1A za 

obdobje 2016–2020, bi bilo treba 

opredeliti le, če bi bilo to potrebno glede 

na dejansko povpraševanje in na podlagi 

analize stopnje učinkovitosti in izvajanja 

različnih programov. 

__________________  

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
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2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 

za raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 

opredeljene v dinamičnem seznamu 

projektov, za opredelitev in izbor 

projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, 

bi moral biti dinamični seznam projektov 

širši in zajemati projekte iz celotne Unije. 

Seznam lahko vključuje projekte, ki se 

lahko v celoti financirajo iz sredstev 

zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih 

instrumentov, zagotovljenih na evropski ali 

nacionalni ravni. EFSI bi moral biti 

sposoben podpirati projekte, opredeljene v 

dinamičnem seznamu projektov, in vlagati 

vanje, vendar pa vključenost projekta na 

seznam ne bi smela avtomatično pomeniti 

dostopa do podpore iz EFSI in EFSI bi 

moral imeti možnost, da izbere in podpira 

tudi projekte, ki niso vključeni na seznam. 

(33) Čeprav se lahko projekti, opredeljeni 

v dinamičnem seznamu projektov, 

uporabijo za opredelitev in izbor 

projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, 

bi moral dinamični seznam projektov 

zagotavljati sektorsko in geografsko 

diverzifikacijo, biti širši in zajemati 

projekte iz celotne Unije. Seznam lahko 

vključuje projekte, ki se lahko v celoti 

financirajo iz sredstev zasebnega sektorja 

ali s pomočjo drugih instrumentov, 

zagotovljenih na evropski ali nacionalni 

ravni. EFSI bi moral biti sposoben 

podpirati projekte, opredeljene v 

dinamičnem seznamu projektov, in vlagati 

vanje, vendar pa vključenost projekta na 

seznam ne bi smela avtomatično pomeniti 

dostopa do podpore iz EFSI in EFSI bi 

moral imeti možnost, da izbere in podpira 

tudi projekte, ki niso vključeni na seznam. 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morali Komisija 

in EIB ter predsednik usmerjevalnega 

odbora EFSI in izvršni direktor 

investicijskega odbora EFSI redno 

poročati Evropskemu parlamentu in Svetu 

o napredku in učinku EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI) za obdobje 

2015–2020. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati strateške naložbe 

za Unijo in zagotavljati večji in pravičen 

dostop do financiranja podjetjem z do 

3 000 zaposlenimi, s posebnim poudarkom 

na malih in srednjih podjetjih ter na 

inovativnih zagonskih podjetjih, in sicer 

tako, da EIB omogoča prevzemanje 

tveganj (v nadaljnjem besedilu: sporazum o 

EFSI). 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1 a 

 Opredelitev 

 V tej uredbi se uporablja naslednja 

opredelitev pojmov: 

 (1) „naložbene platforme“ pomenijo 

subjekte s posebnim namenom, 

upravljane račune, ureditve o skupnem 

financiranju ali delitvi tveganja, ki 

temeljijo na pogodbi in omogočajo 

zbiranje sredstev različnih vlagateljev. 

Usmerjene so lahko v določeno 

geografsko območje ali sektor, upravlja 

pa jih lahko javni ali zasebni organ; 

 (2) „nacionalne spodbujevalne banke ali 

institucije“ pomenijo pravne subjekte, ki 

na profesionalni podlagi opravljajo 

finančne dejavnosti in imajo pooblastilo 

države članice, dano bodisi na državni, 

regionalni ali lokalni ravni, da opravljajo 

dejavnosti javnega razvoja ali 

spodbujevalne dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) znesek finančnega prispevka, ki ga EIB 

zagotavlja prek EFSI, in z njim povezane 

pogoje; 

(b) znesek in pogoje finančnega prispevka, 

ki ga EIB zagotavlja prek EFSI in ki ne 

sme biti nižji od 5 000 000 000 EUR v 

jamstvih; 
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Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi in 

dopolniti obstoječe svetovalne službe EIB 

in Komisije, če je le mogoče 

decentralizirano, z zagotavljanjem 

svetovalnih storitev državam članicam in 

njihovim organom, zasebnim vlagateljem 

in naložbenim platformam na vseh ravneh 
pri izbiri, pripravi in razvoju naložbenih 

projektov ter hkrati delovati kot enotno 

strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje znotraj Unije. To vključuje 

podporo pri uporabi tehnične pomoči za 

strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Na Komisijo se prenese pooblastilo, 

da z delegiranim aktom v skladu s členom 

17 te uredbe sprejme sporazum o EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dokler sta edini vplačnici v EFSI Unija in 

EIB, se število članov in glasov v 

usmerjevalnem odboru razdeli glede na 

velikost posameznih prispevkov v obliki 

denarnih sredstev ali jamstev. 

Dokler sta edini vplačnici v EFSI Unija in 

EIB, usmerjevalni odbor sestavlja pet 

članov, od katerih štiri imenuje Evropska 

komisija, enega pa EIB. Usmerjevalni 

odbor izmed svojih članov izvoli 

predsednika za triletni mandat, ki se lahko 

obnovi. Število članov in glasov za Unijo 

odraža sektorske prispevke iz proračuna 

Unije v skladu z različnimi sektorji 

politike iz člena 5(2). 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno. 

Usmerjevalni odbor se sestane vsaj enkrat 

na četrtletje in sprejema odločitve 

soglasno. Usmerjevalni odbor bi moral pri 

določanju politike projektov in strateške 

usmeritve iz odstavka 1 zagotoviti 

sektorsko in geografsko diverzifikacijo 

upravičencev, da bi preprečil čezmerno 

izpostavljenost. 

 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 
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lokacijo. lokacijo. 

 Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja osem 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor ter predstavnik Komisije. 

Neodvisni strokovnjaki imajo obsežne 

izkušnje s projektnim financiranjem na 

ustreznih trgih in na področjih naložb, ki 

jih v skladu s členom 5(2) zadeva EFSI, in 

jih izbere usmerjevalni odbor za triletni 

mandat, ki se lahko obnovi. Zaposlovanje 

strokovnjakov poteka na podlagi 

preglednega postopka, njihova izjava o 

finančnih interesih pa se posreduje 

Komisiji, Evropskemu parlamentu in 

Svetu. Predstavnik Komisije nima 

glasovalne pravice, potrdi pa skladnost 

potencialnih operacij s politiko Unije. 

Tesno sodeluje z ustreznimi generalnimi 

direktorati Komisije glede na naložbena 

področja projektov. V prometnem sektorju 

investicijski odbor upošteva priporočila 

ustreznega generalnega direktorata 

Komisije. 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino.  

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino, odobri pa jih 

usmerjevalni odbor. 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Unija zagotovi EIB jamstvo za operacije 

financiranja ali naložbene operacije, ki se 

izvajajo v Uniji in spadajo na področje te 

Uredbe (v nadaljnjem besedilu: jamstvo 

EU). Za instrumente iz člena 6 se jamstvo 

EU zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

Unija prek EFSI zagotovi EIB 

nepreklicno in brezpogojno jamstvo za 

operacije financiranja ali naložbene 

operacije, ki se izvajajo v Uniji in spadajo 

na področje te Uredbe (v nadaljnjem 

besedilu: jamstvo EU). Za instrumente iz 

člena 6 se jamstvo EU zagotovi kot 

garancija na prvi poziv. Jamstvo je na 

voljo za projekte v tretjih državah, če ti 

projekti vključujejo čezmejno sodelovanje 

z državo članico in če obstaja pisni 
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dogovor med državami, ki jih projekt 

zadeva. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 Člen 5 

Zahteve za uporabo jamstva EU Zahteve za uporabo jamstva EU 

1. Pogoj za dodelitev jamstva EU je, da 

sporazum o EFSI stopi v veljavo. 

1. Pogoj za dodelitev jamstva EU je, da 

sporazum o EFSI stopi v veljavo. 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

2. Jamstvo EU se dodeli, če ga odobri 

usmerjevalni odbor, za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS v skladu s členom 

7(2), da bi ta lahko izvajal operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri navedeni investicijski odbor. 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, in digitalno infrastrukturo;  

(a) razvoj nove, obstoječe ali manjkajoče 

prometne infrastrukture in inovativne 

tehnologije v skladu z Uredbo (EU) št. 

1316/2013 (IPE) in Uredbo (EU) št. 

1315/2013 (smernice za TEN-T), kar 

zadeva osrednje in celovito omrežje ter 

horizontalne prednostne naloge; 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in 

razvoj, informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije;  

(b) razvoj projektov pametne in trajnostne 

mobilnosti v mestih, ki vključujejo cilje 

glede dostopnosti in zmanjšanja 

toplogrednih plinov, porabe energije in 

nesreč; 

(c) povečanje obnovljivih virov energije 

ter energijske učinkovitosti in učinkovite 

rabe virov; 

(c) razvoj in posodobitev energetske 

infrastrukture v skladu s prednostnimi 

nalogami energetske unije ter podnebno 

in energetsko politiko do leta 2020, 2030 

in 2050, zlasti energetskih povezav, 

pametnih omrežij na ravni distribucije, 
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shranjevanja energije in sinhronizacije 

trgov; 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) povečanje obnovljivih virov energije, 

učinkovita raba virov, energetska 

učinkovitost in prihranki energije, pri 

čemer je posebna pozornost namenjena 

zmanjševanju povpraševanja z 

upravljanjem povpraševanja in prenovo 

stavb; 

(e) zagotavljanje finančne podpore za 

podjetja iz člena 1(1), vključno s 

financiranjem tveganja v zvezi z obratnim 

kapitalom. 

(e) razvoj informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij, digitalne in 

telekomunikacijske infrastrukture ter 

širokopasovnih omrežij po vsej Uniji; 

 (f) razvoj projektov za ustvarjanje 

sinergije med prometnimi, 

telekomunikacijskimi in energetskimi 

vseevropskimi omrežji, kot so opredeljena 

v Uredbi (EU) št. 1315/2013 (IPE); 

 (g) naložbe in inovacije, raziskave in 

razvoj, vključno z raziskovalno 

infrastrukturo, pilotnimi in 

predstavitvenimi projekti, sodelovanjem 

med akademskim svetom in industrijo ter 

prenosom znanja in tehnologije; 

 (h) naložbe v izobraževanje, usposabljanje 

in podjetniške spretnosti; 

 (i) naložbe v inovativne zdravstvene 

rešitve, kot je e-zdravje, in nova 

učinkovita zdravila ter v socialni sektor; 

 (j) naložbe v kulturne in ustvarjalne 

panoge; 

 (k) naložbe v projekte in infrastrukturo na 

področju varovanja in upravljanja okolja, 

krepitev ekosistemskih storitev in 

trajnostnega razvoja mest; 

 (l) zagotavljanje finančne podpore, 

vključno s financiranjem tveganja v zvezi 

z obratnim kapitalom, za mala in srednja 

podjetja, zagonska in odcepljena podjetja 

ter podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo, da bi zagotovili tehnološko 

vodilno vlogo v inovativnih in trajnostnih 

sektorjih; 
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 (m) financiranje projektov, ki so v skladu 

s cilji Obzorja 2020 in Instrumentom za 

povezovanje Evrope. 

 EFSI podpira samo projekte in operacije, 

ki: 

 a) imajo evropsko dodano vrednost in so 

skladni s politiko Unije in strategijo 

Evropa 2020 ter ustvarjajo pametno, 

trajnostno in vključujočo rast; izpolnjevati 

morajo cilje člena 9 ter biti v skladu s 

členom 10 in Prilogo I Uredbe (EU) 

št. 1303/2013; 

 b) so ekonomsko upravičeni in tehnično 

izvedljivi; 

 c) zagotavljajo dodano vrednost, saj jih 

drugače ne bi bilo mogoče izvesti z 

obstoječimi instrumenti financiranja EU; 

 d) kjer je mogoče, zagotavljajo čim večjo 

mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja; 

 e) so trajnostna z dokazano neto 

družbenimi koristmi in dodano vrednostjo, 

kar zadeva ustvarjanje delovnih mest, 

naložbe in konkurenčnost, ter pri tem 

upošteva stroške in koristi projekta v času 

njegove pričakovane življenjske dobe; 

 EFSI na podlagi strategije za 

zmanjševanje tveganj omogoča prednostni 

dostop do jamstev za male projekte in 

male akterje. V ta namen se jamstvo EU 

med drugim dodeli za vzpostavitev: 

 – namenskega sklada za energetsko 

učinkovitost za kritje jamstva v višini 

najmanj 5 milijard EUR, zlasti za podporo 

projektom, za katere se zavzemajo mesta 

in lokalne oblasti, 

 – namenskega sklada za mala in srednja 

podjetja za kritje zneska v višini najmanj 5 

milijard EUR, ki ga izvaja EIS, kot je 

določeno v členu 7. 

 Naložbe so v skladu z naložbenimi 

smernicami in merili, ki jih je sprejela 

EIB 23. julija 2013. 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 
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za podporo namenskim naložbenim 

platformam in nacionalnim 

spodbujevalnim bankam, ki vlagajo v 

operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te 

uredbe. V tem primeru usmerjevalni odbor 

določi politiko v zvezi z upravičenimi 

naložbenimi platformami. 

za podporo namenskim naložbenim 

platformam in nacionalnim 

spodbujevalnim bankam, ki vlagajo v 

operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te 

uredbe. V tem primeru usmerjevalni odbor 

določi politiko v zvezi z upravičenimi 

naložbenimi platformami. 

3. Evropska investicijska banka v skladu s 

členom 17 statuta EIB določi, da 

upravičenci do operacij financiranja krijejo 

lastne stroške, povezane z EFSI. Ne glede 

na pododstavka 2 in 3 se iz proračuna ali 

jamstva Unije ne krijejo nobeni upravni 

odhodki ali druge pristojbine EIB za 

dejavnosti financiranja in naložbene 

dejavnosti, ki jih EIB izvaja v skladu s to 

uredbo. 

3. Evropska investicijska banka v skladu s 

členom 17 statuta EIB določi, da 

upravičenci do operacij financiranja krijejo 

lastne stroške, povezane z EFSI. Ne glede 

na pododstavka 2 in 3 se iz proračuna ali 

jamstva Unije ne krijejo nobeni upravni 

odhodki ali druge pristojbine EIB za 

dejavnosti financiranja in naložbene 

dejavnosti, ki jih EIB izvaja v skladu s to 

uredbo. 

EIB lahko unovči jamstvo EU v skladu s 

členom 2(1)(e) do najvišje zgornje meje, ki 

ustreza 1 % skupnih neporavnanih 

obveznosti iz naslova jamstva EU za kritje 

stroškov, ki so bili zaračunani 

upravičencem do operacij financiranja, 

vendar niso bili izterjani. 

EIB lahko unovči jamstvo EU v skladu s 

členom 2(1)(e) do najvišje zgornje meje, ki 

ustreza 1 % skupnih neporavnanih 

obveznosti iz naslova jamstva EU za kritje 

stroškov, ki so bili zaračunani 

upravičencem do operacij financiranja, 

vendar niso bili izterjani.  

Če EIB v imenu EFSI zagotovi 

financiranje EIS, ki je krito z jamstvom EU 

v skladu s členom 7(2), se pristojbine EIB 

lahko krijejo iz proračuna Unije. 

Če EIB v imenu EFSI zagotovi 

financiranje EIS, ki je krito z jamstvom EU 

v skladu s členom 7(2), se pristojbine EIB 

lahko krijejo iz proračuna Unije. 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo katero koli vrsto financiranja 

Unije, vključno z evropskimi strukturnimi 
in investicijskimi skladi. 

 Komisija, EIB in države članice 

zagotovijo, da se pri vseh naložbah, ki jih 

podpira EFSI, upošteva njihov učinek po 

sektorjih na lokalni in regionalni ravni ter 

na gospodarsko, socialno in teritorialno 

kohezijo in poveča povpraševanje, ne da 

bi to vplivalo na ponudbo, ter krepijo 

sinergijo in učinkovito usklajevanje med 

EFSI in evropskimi strukturnimi in 

investicijskimi skladi, s čimer zagotovijo, 

da te naložbe prispevajo h gospodarski, 
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socialni in teritorialni koheziji Unije ter 

zmanjšujejo brezposelnost. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) plačil iz splošnega proračuna Unije, (a) prispevkov iz splošnega proračuna 

Unije, 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) drugih plačil, ki jih Unija prejme v 

skladu s sporazumom o EFSI. 

(d) drugih prispevkov, ki jih Unija prejme 

v skladu s sporazumom o EFSI. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vplačila v jamstveni sklad, določena v 

točkah (c) in (d) odstavka 2, pomenijo 

notranje namenske prejemke v skladu s 

členom 21(4) Uredbe (EU) št. 966/2012. 

3. Vplačila v jamstveni sklad, določena v 

točkah (b), (c) in (d) odstavka 2, pomenijo 

notranje namenske prejemke v skladu s 

členom 21(4) Uredbe (EU) št. 966/2012. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V začetnem obdobju se ciljni znesek 

doseže s postopnimi vplačili sredstev iz 

V začetnem obdobju se ciljni znesek 

doseže s postopno sprostitvijo sredstev iz 
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odstavka 2(a). Če med začetnim 

vzpostavljanjem jamstvenega sklada pride 

do unovčitve jamstva, k ciljnemu znesku 

prispevajo tudi vplačila v jamstveni sklad, 

določena v točkah (b), (c) in (d) odstavka 

2, in sicer do zneska, enakega unovčitvam 

jamstva. 

odstavka 2(a). Če med začetnim 

vzpostavljanjem jamstvenega sklada pride 

do unovčitve jamstva, k ciljnemu znesku 

prispevajo tudi vplačila v jamstveni sklad, 

določena v točkah (b), (c) in (d) odstavka 

2, in sicer do zneska, enakega unovčitvam 

jamstva. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a . Brez poseganja v člen 8(5) se ciljni 

znesek doseže s postopnimi proračunskimi 

odobritvami za prevzem obveznosti za 

jamstveni sklad, ki se določijo v okviru 

letnega proračunskega postopka ob 

uporabi proračunskih presežkov, vnesenih 

v splošni proračun Evropske unije, in 

ustreznem upoštevanju vseh sredstev, ki 

so na voljo na podlagi Uredbe Sveta (EU) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020, zlasti: 

 (i) skupne razlike v okviru zgornje meje za 

plačila, 

 (ii) skupne razlike v okviru obveznosti, 

 (iii) instrumenta prilagodljivosti 

 (iv) varnostne rezerve. 

 Če je to potrebno glede na dejansko 

povpraševanje in kot rešitev v skrajni sili 

ter ob popolnem upoštevanju točk 17 in 18 

medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. 

decembra 2013, se lahko sredstva 

prerazporedijo iz večletnih programov v 

okviru razdelka 1A, če se izkaže, da so ti 

programi nezadostno izkoriščeni.  
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Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5b. Financiranje jamstvenega sklada, 

tako z vidika odobritev za prevzem 

obveznosti kot odobritev plačil, se 

pregleda v okviru vmesnega pregleda 

večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020, ki se bo začel izvajati 

najpozneje do konca leta 2016, kot je 

določeno v členu 2 Uredbe Sveta (EU) št. 

1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020. Nadomestne možnosti 

financiranja, s katerimi se prepreči 

prerazporeditev sredstev iz vrstice 1A za 

obdobje 2016–2020, se opredelijo, če je to 

potrebno glede na dejansko povpraševanje 

in na podlagi analize stopnje učinkovitosti 

in izvajanja različnih programov.  

 Če je bila v okviru letnega proračunskega 

postopka prerazporeditev sredstev iz 

programov EU dogovorjena kot vir 

financiranja za jamstvo EU v letih pred 

vmesnim pregledom večletnega 

finančnega okvira, Evropski parlament in 

Svet preučita, kako ta sredstva v 

največjem možnem obsegu nadomestiti. 

 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) se morebitni presežek z eno transakcijo 

vplača na posebno postavko izkaza 

prihodkov v splošnem proračunu Evropske 

unije leta n+1, 

(a) se morebitni presežek z eno transakcijo 

vplača na posebno postavko izkaza 

prihodkov v splošnem proračunu Evropske 

unije leta n+1 in se prerazporedi na 

programe, katerih razpoložljiva sredstva 

so bila v skladu z odstavkom 5a (novo) 
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zmanjšana za financiranje jamstvenega 

sklada, da bi nadomestili te izgube, 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

vzpostavita pregleden dinamični seznam 
sedanjih in potencialnih prihodnjih 

naložbenih projektov v Uniji. Dinamični 

seznam ne vpliva na končno izbiro 

projektov, ki bodo prejeli podporo, v 

skladu s členom 3(5). V prometnem 

sektorju bi moral seznam temeljiti na 

prednostnih nalogah in projektih, 

opredeljenih v Uredbi (EU) št. 1515/2013 

(TEN-T) in Uredbi (EU) št. 1316/2013 

(IPE). 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k doseganju 

ciljev politik EU. 

2. Komisija in EIB redno, pregledno in 

strukturirano pripravljata, posodabljata in 

razširjata informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbah, ki znatno prispevajo k 

doseganju ciljev politik EU. 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju.  

3. Države članice redno, pregledno in 

strukturirano pripravljajo, posodabljajo in 

razširjajo informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbenih projektih na svojem 

ozemlju.  

 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) oceno družbeno-gospodarskega in 

okoljskega vpliva projektov, ki se 

financirajo iz EFSI, na podlagi seznama 
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kazalnikov uspešnosti. Ocena za prometne 

operacije temelji na seznamu kazalnikov 

iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(IPE); 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) oceno dejavnosti, ki jih izvaja EIAH; 

 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 Člen 11 

Odgovornost Odgovornost 

1. Izvršni direktor na zahtevo Evropskega 

parlamenta sodeluje na obravnavi 

Evropskega parlamenta v zvezi z 

uspešnostjo EFSI.  

1. Predsednik in izvršni direktor se na 

zahtevo Evropskega parlamenta vsaj 

enkrat letno udeležita skupne obravnave 

pred pristojnimi odbori Evropskega 

parlamenta v zvezi z uspešnostjo EFSI.  

2. Izvršni direktor ustno ali pisno odgovori 

na vprašanja, ki jih Evropski parlament 

naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru 

v petih tednih od prejema vprašanja.  

2. Izvršni direktor ustno ali pisno odgovori 

na vprašanja, ki jih Evropski parlament 

naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru 

v petih tednih od prejema vprašanja.  

3. Komisija na zahtevo Evropskega 

parlamenta poroča Evropskemu parlamentu 

o uporabi te uredbe. 

3. Komisija na zahtevo Evropskega 

parlamenta najmanj enkrat letno poroča 

Evropskemu parlamentu o uporabi te 

uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Do 30. junija 2018 in nato vsaka tri leta: 2. Do 30. junija 2018 in nato vsaki dve leti 

ter do šest mesecev od dne prenehanja 

sporazuma o EFSI: 

 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih informacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem iz člena 5(2). 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih operacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem in drugim merilom upravičenosti iz 

člena 5. Med Evropskim parlamentom in 

EIB bo organizirana redna izmenjava 

informacij o operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah, ki jih izvaja EIB v 

skladu s to uredbo. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 17 a 

 Naložbena klavzula 

 Ob upoštevanju člena 5(1) Uredbe (ES) št. 

1466/97 in člena 3(4) Uredbe (ES) št. 

1467/97 se naslednji prispevki štejejo za 

enkratne ukrepe: 

 (a) finančni prispevki držav članic ali 

nacionalnih spodbujevalnih bank v EFSI; 
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 (b) finančni prispevki držav članic ali 

nacionalnih spodbujevalnih bank v 

namenske naložbene platforme, ki so po 

tej uredbi upravičene do prejemanja 

sredstev; 

 (c) finančni prispevki države za 

posamezne operacije, ki jih podpira EFSI. 

 Vsi finančni prispevki iz odstavka 1 

prispevajo k uresničevanju političnih 

ciljev Unije in veljajo za pomemben 

dejavnik v smislu člena 2(3) Uredbe (ES) 

št. 1467/97, zato ne morejo povzročiti 

preseganja referenčne vrednosti iz člena 

126(2) PDEU. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 18 črtano 

Spremembe Uredbe (EU) št. 1291/2013  

Uredba (EU) št. 1291/2013 se spremeni:  

(1) V členu 6 se odstavki 1, 2 in 3 

nadomestijo z naslednjim: 

 

„1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa Obzorje 2020 znašajo 74 328,3 

milijona EUR v tekočih cenah; od tega se 

največ 71 966,9 milijona EUR dodeli za 

dejavnosti iz naslova XIX PDEU. 

 

Evropski parlament in Svet odobrita letna 

proračunska sredstva v okviru omejitev iz 

večletnega finančnega okvira. 

 

2. Znesek za dejavnosti iz naslova XIX 

PDEU se razporedi med prednostne 

naloge iz člena 5(2) te uredbe, kot sledi: 

 

(a) Odlična znanost: 23 897,0 milijona 

EUR v tekočih cenah; 

 

(b) Vodilni položaj v industriji: 16 430,5 

milijona EUR v tekočih cenah; 
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(c) Družbeni izzivi: 28 560,7 milijona 

EUR v tekočih cenah. 

 

Najvišji skupni znesek finančnega 

prispevka Unije iz programa Obzorje 2020 

za posebne cilje iz člena 5(3) in za 

nejedrske neposredne ukrepe Skupnega 

raziskovalnega središča znaša, kot sledi: 

 

(i) Spodbujanje odličnosti in povečevanje 

udeležbe: 782,3 milijona EUR v tekočih 

cenah; 

 

(ii) Znanost z in za družbo: 443,8 milijona 

EUR v tekočih cenah; 

 

(iii) Nejedrski neposredni ukrepi 

Skupnega raziskovalnega središča: 1 

852,6 milijona EUR v tekočih cenah. 

 

Okvirna razčlenitev za prednostne naloge 

in posebne cilje iz člena 5(2) in (3) je 

določena v Prilogi II. 

 

3. EIT se financira z najvišjim prispevkom 

iz programa Obzorje 2020 v višini 2 361,4 

milijona EUR v tekočih cenah, kakor je 

določeno v Prilogi II.“ 

 

(2) Priloga II se nadomesti z besedilom iz 

Priloge I k tej uredbi. 

 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 19 črtano 

Spremembe Uredbe (EU) št. 1316/2013  

V členu 5 Uredbe (EU) št. 1316/2013 se 

odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

 

„1. Finančna sredstva za izvajanje IPE za 

obdobje od 2014 do 2020 znašajo 

29 942 259 000 EUR (*) v tekočih cenah. 

Ta znesek se razdeli, kot sledi: 

 

(a) prometni sektor: 23 550 582 000 EUR; 

od tega se 11 305 500 000 EUR prenese iz 
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Kohezijskega sklada in se v skladu s to 

uredbo porabi izključno v državah 

članicah, ki so upravičene do financiranja 

iz Kohezijskega sklada; 

(b) telekomunikacijski sektor: EUR 1 041 

602 000; 

 

(c) energetski sektor: EUR 5 350 075 000.  

Ti zneski ne vplivajo na uporabo 

mehanizma prilagodljivosti, določenega v 

Uredbi Sveta (EU, Euratom) št. 

1311/2013(*). 

 

(*) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 

1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 

884).“ 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Priloga 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

 

 

 



 

PE551.765v03-00 128/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

POSTOPEK 

Naslov Evropski sklad za strateške naložbe 

Referenčni dokumenti COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD) 

Pristojni odbori 

       Datum razglasitve na zasedanju 

BUDG 

28.1.2015 

ECON 

28.1.2015 
  

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

TRAN 

28.1.2015 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na 

zasedanju 

9.3.2015 

Člen 55 – skupne seje odborov 

       Datum razglasitve na zasedanju 

        

9.3.2015 

Datum sprejetja 14.4.2015    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

43 

3 

0 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de 

Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail 

Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, 

Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja 

Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, 

Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de 

Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore 

Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine 

Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, 

David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, 

István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Kosma Złotowski 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 
 



 

RR\1058953SL.doc 129/350 PE551.765v03-00 

 SL 

 

14.4.2015 

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR 

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Michael Theurer 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Mnenje odbora CONT se osredotoča na vprašanja dobrega finančnega poslovodenja, zlasti na 

člen 14 osnutka uredbe: Revizija Računskega sodišča. 

Evropsko računsko sodišče bi moralo biti pooblaščeno za opravljanje revizije v zvezi z 

dejavnostmi, ki se izvajajo v skladu z uredbo o EFSI, saj vse te spadajo med dejavnosti „pri 

vodenju računovodskih evidenc odhodkov in prihodkov Unije“, kot je navedeno v členu 287 

PDEU. Poudariti je treba zlasti naslednje: 

1. EFSI je opredeljen kot jasno prepoznaven in pregleden jamstveni instrument, jamstvo pa 

je v glavnem podprto s proračunom Unije. 

2. Člani investicijskega odbora so imenovani na predlog Komisije.  

3. Komisija bo zastopana v usmerjevalnem odboru EFSI. 

4. Komisija je članica sveta direktorjev EIB, ki se s Komisijo posvetujejo, preden EIB odobri 

posamezne operacije financiranja in naložbene operacije.  

5. Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe bo deloma temeljilo na obstoječih svetovalnih 

storitvah Komisije.  

6. Sredstva jamstvenega sklada bo upravljala Komisija.  

7. Komisija in EIB ob podpori držav članic spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in potencialnih prihodnjih naložbenih projektov v Uniji. 

PREDLOGI SPREMEMB 
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Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojna odbora, naj upoštevata naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju mnenja Evropskega 

ekonomsko-socialnega odbora in Odbora 

regij, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega 

ekonomsko-socialnega odbora, Odbora 

regij in Računskega sodišča, 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Evropsko računsko sodišče je 12. 

marca 2015 sprejelo mnenje št. 4/2015 (v 

skladu s členom 287(4) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU)) o 

predlogu Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o Evropskem skladu za strateške 

naložbe ter spremembi Uredbe (EU) 

št. 1291/2013 in Uredbe (EU) 

št. 1316/2013, v katerem podaja svoje 

pripombe na predlog Komisije in 

predstavlja predloge za izboljšanje uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Pri ocenjevanju primernosti naložbe 
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je treba upoštevati tudi, v kolikšni meri 

lahko prepriča zasebne vlagatelje, da se 

usmerijo v dolgoročno financiranje 

gospodarstva, glede na to, da se velik delež 

evropskih zasebnih prihrankov (približno 

16 000 milijard EUR) trenutno vlaga 

predvsem kratkoročno, pogosto zunaj 

Unije. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

strategije Evropa 2020. V zvezi s tem bi 

morala podpora EFSI infrastrukturnim 

omrežjem prispevati k ciljem Uredbe (EU) 

št. 1315/2013 o prevozu, Uredbe (EU) 

št. 347/2013 o energetskih omrežjih in 

Uredbe (EU) št. 283/2014 o 

telekomunikacijski infrastrukturi. 

Posebno pozornost bi morali posvetiti 

projektom s sinergijami med sektorji 

prometa, telekomunikacij in energije. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, zlasti v 

državah, ki jih je finančna kriza najbolj 
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kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

prizadela. EFSI bi bilo treba uporabiti le v 

primerih, ko ni na voljo financiranje po 

razumnih pogojih iz drugih virov. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Ciljni zneski plačil v jamstveni sklad 

bi morali biti 200 milijonov EUR leta 

2016, 300 milijonov EUR leta 2017, 1 

milijarda EUR leta 2018 in 2 milijardi 

EUR leta 2019, ki jih bosta Evropski 

parlament in Svet postopoma odobrila v 

okviru letnega proračunskega postopka 

ob upoštevanju učinkovite uporabe 

jamstva EU in ocene dodane vrednosti 

operacij, izvedenih v okviru EFSI, v 

primerjavi z običajnimi operacijami EIB. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Ureditev izvajanja in nadzorovanja 

EFSI ter uradna zaveza držav članic bosta 

odločilno vplivali na uspeh EFSI in bosta 

potrebni, da bi zagotovili zlasti izbiro 

najboljših projektov na podlagi 

objektivnih meril, ne glede na njihov 

izvor. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo 

treba upravljati v skladu s predpisi in 

postopki EIB, vključno z ustreznimi 

nadzornimi ukrepi in ukrepi za 

preprečevanje utaje davkov, ter ustreznimi 

predpisi in postopki, ki se nanašajo na 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) in Računsko sodišče, vključno s 

tristranskim sporazumom med Evropsko 

komisijo, Računskim sodiščem in EIB. 

(24) Operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo 

treba upravljati v skladu z Uredbo (EU, 

Euratom) št. 966/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a, vključno z 

ustreznimi nadzornimi ukrepi in ukrepi za 

preprečevanje utaje davkov, ter ustreznimi 

predpisi in postopki, ki se nanašajo na 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) in Računsko sodišče. Zato bi bilo 

treba nemudoma ugotoviti, ali nove 

politike glede preglednosti, ki jih je 

nedavno sprejela EIB, niso bile kakor koli 

oslabljene. 

 ________________ 

 1a Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 

1). 

Obrazložitev 

Besedilo je odveč. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

(25) EIB in investicijski odbor bi morala 

redno ocenjevati dejavnosti, ki jih podpira 

EFSI, in o njih poročati, da bi ocenila 

njihovo dodano vrednost glede na 
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prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

obstoječe dejavnosti, ki jih financira 

Unija, ter njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k javni odgovornosti, 

dobremu finančnemu poslovodenju, 

preglednosti ter analizi gospodarske, 

okoljske in družbene trajnosti. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. Vozlišče EIAH bi moralo 

sodelovati z obstoječimi svetovalnimi 

subjekti, ki obsegajo EIB, Komisijo in 

države članice, na primer z Evropskim 

središčem za strokovno znanje na 

področju javno-zasebnih partnerstev 

(EPEC) in tehnično svetovalno platformo 

za finančne instrumente (FI-TAP) za 

EFSI. Vozlišče EIAH bi moralo državam 

članicam in regijam po vsej Uniji 

omogočati, da izkoristijo brezplačno 

strokovno znanje, da se zagotovi pošten 

dostop do finančnih sredstev EFSI. 

Obrazložitev 

Zamisel iz mnenja Evropskega računskega sodišča 4/2015 o EFSI, odstavki 29, 30 in 31. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) Da bi zagotovili, da proračun Unije 

ne bo izpostavljen pogojnim obveznostim, 

ki presegajo dodeljena sredstva, je treba 

vključiti določbo o splošni imuniteti in 

določbo, s katero se upravičenci EFSI 

odpovejo pravnim terjatvam. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Glede na naravo njune zasnove niti 

jamstvo EU, dano EIB, niti jamstveni sklad 

nista „finančna instrumenta“ v smislu 
Uredbe (EU) št. 966/2012 Evropskega 

parlamenta in Sveta4. 

(30) Glede na vključenost v finančne 

instrumente Unije bi morala jamstvo EU, 

dano EIB, in jamstveni sklad izpolnjevati 

načela dobrega finančnega poslovodenja, 

preglednosti, sorazmernosti, 

preprečevanja diskriminacije, enake 

obravnave in subsidiarnosti iz člena 140 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta4 ter po 

potrebi biti v skladu s členom 139 Uredbe 

(EU, Euratom) št. 966/2012 

__________________ __________________ 

4 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 

1). 

4Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se 

uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 

1). 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 

javnosti v strukturirani obliki in se tako 

vlagateljem zagotovijo zanesljive 

informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

seznama sedanjih in prihodnjih projektov v 

Uniji, primernih za naložbe. Ta „seznam 

projektov“ bi moral zagotavljati, da so 

informacije o naložbenih projektih redno 

na voljo javnosti v strukturirani obliki in se 

tako vlagateljem zagotovijo zanesljive 

informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Države članice so začele tudi delo na 

nacionalni ravni na področju 

opredeljevanja in spodbujanja 

dinamičnega seznama projektov 

nacionalnega pomena. Informacije, ki jih 

pripravljata Komisija in EIB, bi morale 

vključevati povezave na ustrezne 

nacionalne sezname projektov. 

(32) Države članice so začele tudi delo na 

nacionalni ravni na področju 

opredeljevanja in spodbujanja seznama 

projektov nacionalnega pomena. 

Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 

EIB, bi morale vključevati povezave na 

ustrezne nacionalne sezname projektov. 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 

opredeljene v dinamičnem seznamu 

projektov, za opredelitev in izbor 

projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, 

bi moral biti dinamični seznam projektov 

širši in zajemati projekte iz celotne Unije. 

Seznam lahko vključuje projekte, ki se 

lahko v celoti financirajo iz sredstev 

zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih 

instrumentov, zagotovljenih na evropski ali 

nacionalni ravni. EFSI bi moral biti 

sposoben podpirati projekte, opredeljene v 

dinamičnem seznamu projektov, in vlagati 

vanje, vendar pa vključenost projekta na 

seznam ne bi smela avtomatično pomeniti 

dostopa do podpore iz EFSI in EFSI bi 

moral imeti možnost, da izbere in podpira 

tudi projekte, ki niso vključeni na seznam. 

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 

opredeljene v seznamu projektov, za 

opredelitev in izbor projektov, ki bodo 

prejeli podporo iz EFSI, bi moral biti 

seznam projektov širši in zajemati projekte 

iz celotne Unije. Seznam lahko vključuje 

projekte, ki se lahko v celoti financirajo iz 

sredstev zasebnega sektorja ali s pomočjo 

drugih instrumentov, zagotovljenih na 

evropski ali nacionalni ravni. EFSI bi 

moral biti sposoben podpirati projekte, 

opredeljene v dinamičnem seznamu 

projektov, in vlagati vanje, vendar pa 

vključenost projekta na seznam ne bi smela 

avtomatično pomeniti dostopa do podpore 

iz EFSI in EFSI bi moral imeti možnost, da 

izbere in podpira tudi projekte, ki niso 

vključeni na seznam. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

državljanov Unije, bi morali EIB, 

predsednik usmerjevalnega odbora in 

izvršni direktor investicijskega odbora 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI, zlasti o 

dodani vrednosti operacij, izvedenih v 

okviru EFSI, v primerjavi z običajnimi 

operacijami EIB. 
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Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (35a) Ker bodo jamstveni sklad sestavljala 

precejšnja prerazporejena sredstva iz 

proračuna Unije, bi moral imeti 

Parlament pravico, da na obravnavo 

pozove komisarja, pristojnega za proračun 

Unije, z namenom izvajanja nadzora nad 

njegovo uporabo, zlasti kar zadeva 

uspešnost in rezultate porabe. 

Obrazložitev 

Komisarka za proračun in Računsko sodišče sta zahtevala spremembo kulture institucij EU 

glede ravnanja s proračunom EU, zlasti večji poudarek na odgovornosti ter usmerjenost v 

uspešnost in rezultate porabe. Zato je pomembno, da Parlament izvaja nadzor nad temi 

elementi in zahteva odgovornost komisarja. Ta pravica bi morala omejena le na nadzor nad 

komisarjem, da se ohrani neodvisnost upravljanja EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji, 

vključno s skupnimi projekti držav članic 
in tretjih držav, in zagotavljati večji dostop 

do financiranja podjetjem z do 3 000 

zaposlenimi, s posebnim poudarkom na 

malih in srednjih podjetjih, in sicer tako, da 

EIB omogoča prevzemanje tveganj (v 

nadaljnjem besedilu: sporazum o EFSI), v 

skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 

nediskriminacije, enake obravnave in 

subsidiarnosti. 
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Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1 a 

 Opredelitev pojmov 

 V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov: 

 a) „sporazum o EFSI“ pomeni pravni 

instrument, s katerim Komisija in EIB 

podrobno določita pogoje za upravljanje 

EFSI iz te uredbe; 

 b) „nacionalne spodbujevalne banke ali 

institucije“ pomenijo pravne subjekte, ki 

na profesionalni osnovi opravljajo 

finančne dejavnosti in imajo javno 

pooblastilo države članice, dano bodisi na 

državni, regionalni ali lokalni ravni, za 

opravljanje dejavnosti javnega razvoja ali 

spodbujevalnih dejavnosti, praviloma na 

nekomercialni osnovi; 

 c) „naložbene platforme“ pomenijo 

subjekte s posebnim namenom, 

upravljane račune, ureditve o skupnem 

financiranju ali delitvi tveganja, ki 

temeljijo na pogodbi, ali ureditve, 

vzpostavljene na kateri koli drug način, s 

katerimi vlagatelji usmerjajo finančni 

prispevek za financiranje več naložbenih 

projektov in ki lahko vključujejo 

nacionalne platforme, kjer se združi več 

naložbenih projektov na ozemlju določene 

države članice, večdržavne ali regionalne 

platforme, kjer se združi več držav članic, 

zainteresiranih za velike projekte na 

določenem geografskem območju, ali 

tematske platforme, kjer se lahko zberejo 

investicijski projekti v določenem 

sektorju; 

 d) „mala in srednja podjetja (MSP)“ 

pomeni mikro, mala in srednja podjetja, 

kot so opredeljena v priporočilu Komisije 
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št. 2003/361/ES1a; 

 e) „podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo“ pomenijo pravne subjekte z 

do 3000 zaposlenimi, ki ne spadajo med 

mala in srednja podjetja; 

 f) „upravičenci EFSI“ pomenijo vse 

posojilojemalce finančnih instrumentov z 

jamstvom EU, ki jih izvaja EIB na podlagi 

sporazuma o EFSI; 

 g) „sposobnost prevzemanja tveganj“ 

pomeni, da EFSI vnaprej prevzame 

določen del morebitnega kreditnega 

tveganja, povezanega s financiranjem 

specifičnega naložbenega projekta s 

finančnim instrumentom, ki ga upravlja 

EIB, in sicer tako, da je skupno kreditno 

tveganje v portfelju največ enako deležu 

portfelja, ki je zavarovan z jamstvom EU; 

 ______________ 

 1a Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 

6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 

srednje velikih podjetij (UL L 124, 

20.5.2003, str. 36.). 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) določbe o ustanovitvi EFSI kot 

ločenega, jasno opredeljivega in 

preglednega jamstvenega instrumenta ter o 

ločenem računu, ki ga upravlja EIB; 

(a) določbe o ustanovitvi EFSI kot 

ločenega, jasno opredeljivega in 

preglednega jamstvenega instrumenta ter o 

ločenem računu, ki ga upravlja EIB, v zvezi 

s katerim se EIB in Komisija obravnavata 

v letnem sklepu o razrešnici Parlamenta 

in Sveta v skladu s členom 319 PDEU ter 

členi 164, 165 in 166 Uredbe (EU, 

Euratom) 996/2012; 
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Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) določbe o tem, kako bo Komisija 

prevzela popolno odgovornost za dejansko 

uporabo sredstev Unije, ki jih upravlja 

EFSI, kot določata člen 17(1) Pogodbe o 

Evropski uniji in člen 317 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, ter preprečila 

razpršitev odgovornosti; 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) določbe glede ureditev upravljanja v 

zvezi z EFSI v skladu s členom 3, brez 

poseganja v statut Evropske investicijske 

banke; 

(d) določbe glede ureditev upravljanja v 

zvezi z EFSI v skladu s členom 3, brez 

poseganja v statut Evropske investicijske 

banke, vključno z zgornjo mejo stroškov 

upravljanja EIB in z upoštevanjem 

odgovornosti Komisije, določenih v členu 

17(1) PEU, členu 317 PDEU in Uredbi 

(EU, Euratom) št. 966/2012; 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, 

vključno z opredeljenimi časovnimi okviri 

in ključnimi kazalniki uspešnosti; 

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, 

vključno z opredeljenimi časovnimi okviri 

in ključnimi kazalniki uspešnosti, s 

katerimi se meri doseganje ciljev EFSI iz 

te uredbe glede rasti in zaposlovanja, 

učinka na notranji trg in spodbujanja 

malih in srednjih podjetij; usmerjevalni 
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odbor navedene zahteve po potrebi 

prilagodi; 

Obrazložitev 

Uspešnost bi bilo treba ocenjevati glede na doseganje političnih ciljev EFSI, kot so 

opredeljeni zlasti v uvodnih izjavah od 9 do 14. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) določbe, ki mikro-, malim in srednjim 

podjetjem zagotavljajo prednost pri 

dostopanju do podpore iz EFSI; 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) določbe o potrebnem financiranju za 

EIAH v skladu s tretjim pododstavkom 

odstavka 2; 

(h) določbe o pravni obliki, funkcionalni 

strukturi in financiranju EIAH v skladu s 

tretjim pododstavkom odstavka 2; 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) določbe o brezpogojni zgornji meji 

stroškov, ki jih ima EIB v okviru EFSI; 
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Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka j a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) določbe, ki zagotavljajo zunanjo 

revizijo Računskega sodišča za vse 

projekte, ki se financirajo iz EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa, da se plačila, ki 

se dodelijo Uniji iz naslova operacij, ki jih 

podpira EFSI, zagotovijo po odbitku plačil 

zaradi unovčitve jamstva EU in posledično 

stroškov v skladu s tretjim pododstavkom 

odstavka 2 in v skladu s členom 5(3). 

Sporazum o EFSI določa, da se plačila, ki 

se dodelijo Uniji iz naslova operacij, ki jih 

podpira EFSI, zagotovijo do brezpogojne 

zgornje meje po odbitku plačil zaradi 

unovčitve jamstva EU in posledično 

stroškov v skladu s tretjim pododstavkom 

odstavka 2 tega člena in v skladu s členom 

5(3). 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIAH delno financira Unija, in sicer največ 

do zneska 20 000 000 EUR letno v 

obdobju, ki se konča 31. decembra 2020, 

za dodatne storitve, ki jih EIAH zagotavlja 

poleg obstoječe tehnične pomoči EIB. V 

letih po letu 2020 je finančni prispevek 

Unije neposredno vezan na določbe, 

vključene v prihodnje večletne finančne 

okvire. 

EIAH delno financira Unija, in sicer največ 

do zneska 20 000 000 EUR letno v 

obdobju, ki se konča 31. decembra 2018, 

za dodatne storitve, ki jih EIAH zagotavlja 

poleg obstoječe tehnične pomoči EIB. Pred 

letom 2018 se opravi pregled, da se 

ocenita uspešnost in dodana vrednost, ki 

jo prinaša EIAH, preden se odobri drugo 

obdobje financiranja od 1. januarja 2019 

do 31. decembra 2020. V letih po letu 
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2020 je finančni prispevek Unije 

neposredno vezan na določbe, vključene v 

prihodnje večletne finančne okvire. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. 

1. Sporazum o EFSI določa, da sta 

Komisija in EIB v zvezi z upravljanjem 

vseh skladov in jamstev, ki so v domeni 
EFSI, neposredno odgovorna Parlamentu 

in Svetu. V ta namen EFSI upravlja 

usmerjevalni odbor, ki za uporabo jamstva 

EU določi strateške usmeritve ter politike 

in postopke glede strateškega dodeljevanja 

sredstev in poslovanja, vključno z 

naložbeno politiko za projekte, za katere 

lahko EFSI zagotavlja podporo, in 

profilom tveganja EFSI v skladu s cilji na 

podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. 

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Predsednik se skupaj z izvršnim 

direktorjem investicijskega odbora iz 

odstavka 4 vsaj enkrat letno udeleži 

skupne obravnave pred pristojnimi odbori 

Evropskega parlamenta in poroča o 

napredku dejavnosti EFSI. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno. 

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno. Te odločitve so javno dostopne. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. V sporazumu o EFSI se določi, da 

EFSI lahko ustanovi svetovalno skupino. 

Svetovalno skupino sestavljajo 

predstavniki vseh bank, tudi nacionalnih 

spodbujevalnih bank, ki na nacionalni in 

lokalni ravni sodelujejo v projektih, 

zavarovanih z jamstvom EU v skladu s 

členom 4. 

 Svetovalna skupina se sestaja enkrat letno 

v Luksemburgu v prostorih EIB; Te seje 

organizira EIB. Vsa druga komunikacija 

in izmenjave med člani svetovalne skupine 

potekajo v pisni obliki in se objavijo po 

enem letu. Za namene stalnega 

izboljševanja operacij EFSI lahko 

svetovalna skupina opravlja raziskave za 

usmerjevalni odbor, investicijski odbor in 

izvršnega direktorja. Vse stroške in potne 

stroške v zvezi s to skupino krijejo 

subjekti, ki želijo v skupini imeti svojega 

predstavnika. 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor na 

skupni predlog Komisije in EIB za triletni 

mandat, ki se lahko obnovi. 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor na 

skupni predlog Komisije in EIB po 

predhodni odobritvi Evropskega 

parlamenta za triletni mandat, ki se lahko 

enkrat obnovi. 

 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Komisija po posvetovanju z 

usmerjevalnim odborom in na podlagi 

soglasja EIB Evropskemu parlamentu 

predloži seznam kandidatov za mesti 

izvršnega direktorja in namestnika 

izvršnega direktorja. 

 Komisija na podlagi soglasja EIB 

Evropskemu parlamentu predloži v 

odobritev predlog za imenovanje 

izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika. Usmerjevalni odbor na 

podlagi odobritve predloga imenuje 

izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika za triletni mandat, ki se lahko 

enkrat obnovi. 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor. Odbor je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 
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naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo. 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije: 

 (a) v skladu s členom 5i 

 (b) v skladu s splošnimi cilji Uredbe (EU) 

št. 1316/2013 in Uredbe (EU) 

št. 1315/2013 ter letnih delovnih 

programov TEN-T; 

 (c) z dokazano ekonomsko, družbeno in 

trajnostno dodano vrednostjo, kar zadeva 

spodbujanje delovnih mest, znanj in 

spretnosti, inovacij in konkurenčnosti v 

Uniji, če teh operacij ni mogoče izvesti z 

obstoječimi sredstvi in instrumenti Unije; 

 (d) ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo v Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja osem 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Ti strokovnjaki imajo obsežne 

tržne izkušnje v zvezi s strukturiranjem 

projektov in projektnim financiranjem ter 

strokovno znanje na makroekonomskem 

področju. Člane investicijskega odbora na 

podlagi odprtega in preglednega izbirnega 

postopka imenuje usmerjevalni odbor za 

triletni mandat, ki se lahko obnovi.  

 Usmerjevalni odbor v ta namen sestavi 

seznam vsaj 16 strokovnjakov (osem 

moških in 8 žensk) in ga predloži 

Parlamentu. Evropski parlament po 

predstavitvi vseh strokovnjakov s seznama 

sprejme sklep, v katerem jih 

usmerjevalnemu odboru za imenovanje 

predlaga osem. 
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Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Življenjepisi in izjave o interesih 

članov investicijskega odbora se javno 

objavijo, redno posodabljajo, Komisija in 

EIB pa temeljito preverjata njihovo 

točnost. 

 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino. 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino. Sprejema jih samostojno 

in brez neumestnega vmešavanja ter jih 

objavi. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Finančna pravila EFSI in EIAH 

 Finančna pravila, ki se uporabljajo za 

EFSI in EIAH, sprejme usmerjevalni 

odbor. Ta pravila ne odstopajo od Uredbe 

(ES, Euratom) št. 966/2012. 

 V okviru pogajanj za sklenitev sporazuma 

o EFSI pred ustanovitvijo EFSI ali po 
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uradnem zahtevku usmerjevalnega 

odbora se na Komisijo lahko prenese 

pooblastilo, da v upravičenih primerih 

dovoli odstopanja v obliki prehodnih 

finančnih pravil z delegiranim aktom v 

skladu s členom 290 PDEU in členom 17 

te uredbe. Ta prehodna pravila veljajo 

največ tri leta ali dokler Parlament in Svet 

ne spremenita Uredbe (EU, Euratom) št. 

966/2012, da bi vključevala posebne 

zahteve EFSI. 

 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Unija zagotovi EIB jamstvo za operacije 

financiranja ali naložbene operacije, ki se 

izvajajo v Uniji in spadajo na področje te 

Uredbe (v nadaljnjem besedilu: jamstvo 

EU). Za instrumente iz člena 6 se jamstvo 

EU zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

1. Unija zagotovi EIB jamstvo za operacije 

financiranja ali naložbene operacije, ki se 

izvajajo v Uniji in spadajo na področje te 

Uredbe (v nadaljnjem besedilu: jamstvo 

EU). Jamstvo EU se prav tako zagotovi 

nacionalnim spodbujevalnim bankam ali 

institucijam v skladu s členom 58(c) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in 

naložbenim platformam. Za upravičene 

instrumente iz člena 6 te uredbe se jamstvo 

EU zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

 2. Pogojne pravne terjatve upravičencev 

EFSI do Komisije so omejene na jamstvo 

EU. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 2. Jamstvo EU se dodeli le za operacije 
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financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor, ali za 

financiranje EIS, da bi ta lahko izvajal 

operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2), ki 

jih odobri investicijski odbor. 

 Operacije iz prvega pododstavka so 

skladne s politikami Unije, ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, 

zagotavljajo dodano vrednost in čim večjo 

mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja, 

kadar je to možno, dopolnjujejo obstoječe 

evropske sklade ali sheme pomoči, 

zagotavljajo evropsko dodano vrednost, 

prispevajo k doseganju ciljev strategije 

Evropa 2020 in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo; 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti za čist mestni 

prevoz in projekte iz vseevropskega 

prometnega omrežja, kot so opredeljeni v 

Uredbi (EU) št. 1315/2013; energijo, zlasti 

energetske povezave, ter digitalno 

infrastrukturo; 

 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Evropska investicijska banka v skladu s 3. Evropska investicijska banka v skladu s 
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členom 17 statuta EIB določi, da 

upravičenci do operacij financiranja krijejo 

lastne stroške, povezane z EFSI. Ne glede 

na pododstavka 2 in 3 se iz proračuna 

Unije ne krijejo nobeni upravni odhodki ali 

kakršne koli druge pristojbine EIB za 

dejavnosti financiranja in naložbene 

dejavnosti, ki jih EIB izvaja v skladu s to 

uredbo. 

členom 17 statuta EIB določi, da 

upravičenci do operacij financiranja krijejo 

lastne stroške, povezane z EFSI, do 

brezpogojne zgornje meje, določene v 

sporazumu o EFSI. Tveganje za 

nevračljive stroške EIB v celoti nosi EIB. 

Ne glede na pododstavka 2 in 3 tega 

odstavka se iz proračuna Unije ne krijejo 

nobeni upravni odhodki ali kakršne koli 

druge pristojbine EIB za dejavnosti 

financiranja in naložbene dejavnosti, ki jih 

EIB izvaja v skladu s to uredbo. 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EIB lahko unovči jamstvo EU v skladu s 

členom 2(1)(e) do najvišje zgornje meje, ki 

ustreza 1 % skupnih neporavnanih 

obveznosti iz naslova jamstva EU za kritje 

stroškov, ki so bili zaračunani 

upravičencem do operacij financiranja, 

vendar niso bili izterjani. 

EIB lahko unovči jamstvo EU v skladu s 

členom 2(1)(e) do brezpogojne zgornje 

meje, določene v sporazumu o EFSI, za 

kritje stroškov, ki so bili zaračunani 

upravičencem do operacij financiranja, 

vendar niso bili izterjani. 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če EIB v imenu EFSI zagotovi 

financiranje EIS, ki je krito z jamstvom EU 

v skladu s členom 7(2), se pristojbine EIB 

lahko krijejo iz proračuna Unije. 

Če EIB v imenu EFSI zagotovi 

financiranje EIS, ki je krito z jamstvom EU 

v skladu s členom 7(2), se pristojbine EIB 

lahko krijejo iz proračuna Unije. Za te 

pristojbine se določi brezpogojna zgornja 

meja v sporazumu o EFSI. 
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Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Kadar se v takih 

primerih za upravljanje in nadzor 

upravičenih projektov uporablja več 

pravnih okvirov Unije, prevladata Uredba 

(EU, Euratom) št. 966/2012 in zadevna 

sektorska zakonodaja o financiranju. 

 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za namene člena 5(2) EIB uporablja 

jamstvo EU za kritje tveganj za 

instrumente, in sicer praviloma za 

portfelje instrumentov. 

Za namene člena 5(2) EIB uporablja 

jamstvo EU samo za kritje kreditnih 

tveganj upravičenih instrumentov. 

Jamstvo EU se praviloma uporablja samo 

na podlagi portfeljev upravičenih 

instrumentov, ki se uporabljajo za 

financiranje projektov, ki jih je odobril 

investicijski odbor. 

 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 

16 000 000 000 EUR; od tega se največ 

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 

16 000 000 000 EUR; od tega se največ 
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2 500 000 000 EUR lahko dodeli za 

financiranje s strani EIB v korist EIS v 

skladu z odstavkom 2. Ne glede na člen 

8(9) skupna plačila Unije v korist EIB na 

podlagi jamstva ne smejo preseči zneska 

jamstva. 

2 500 000 000 EUR lahko dodeli za 

financiranje s strani EIB v korist EIS v 

skladu z odstavkom 2. Ne glede na člen 

8(9) skupna plačila Unije v korist EIB na 

podlagi jamstva ne smejo preseči zneska 

jamstva, zaradi česar so izključene 

pogojne obveznosti za proračun Unije. 

Pravne terjatve končnih upravičencev do 

Unije, ki presegajo to jamstvo, so 

izključene. 

 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Izvršni direktor poskrbi, da so mere 

tveganja portfeljev, ki jih krije jamstvo 

EU, ter metodologija in podatki, s 

pomočjo katerih je določeno tveganje 

posameznega portfelja instrumenta, lahko 

dostopni za javnost in da se podatki redno 

posodabljajo. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če EIB unovči jamstvo EU v skladu s 

sporazumom o EFSI, Unija izvrši plačilo 

na poziv v skladu s pogoji zadevnega 

sporazuma. 

3. Če EIB unovči jamstvo EU v skladu s 

sporazumom o EFSI, Unija izvrši plačilo 

na poziv v skladu s pogoji zadevnega 

sporazuma. Takšno plačilo je omejeno na 

višino sredstev, ki jih EIB še ni unovčila iz 

jamstva EU. Vse nadaljnje izgube in 

tveganja nosijo drugi vplačniki v portfelj 

in deležniki projektov. EU ne prevzema 

nobenih pogojnih obveznosti, ki presegajo 

jamstvo EU. 
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Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Sporazum o EFSI vključuje splošno 

imuniteto Unije in odpoved pravnim 

zahtevkov do Komisije, ki presegajo 

jamstvo EU, s strani upravičencev EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) plačil iz splošnega proračuna Unije, (a) prispevkov iz splošnega proračuna 

Unije, 

 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V začetnem obdobju se ciljni znesek 

doseže s postopnimi vplačili sredstev iz 

odstavka 2(a). Če med začetnim 

vzpostavljanjem jamstvenega sklada pride 

do unovčitve jamstva, k ciljnemu znesku 

prispevajo tudi vplačila v jamstveni sklad, 

določena v točkah (b), (c) in (d) odstavka 

2, in sicer do zneska, enakega unovčitvam 

jamstva. 

V začetnem obdobju se ciljni znesek 

doseže s postopnimi vplačili sredstev iz 

odstavka 2(a), spremljajo pa ga vplačila v 

jamstveni sklad, določena v točkah (b), (c) 

in (d) odstavka 2. 
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Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija je pooblaščena, da v skladu s 

členom 17 sprejme delegirane akte o 

prilagoditvi ciljnega zneska, določenega v 

odstavku 5, za največ 10 %, da bi bolje 

upoštevala potencialno tveganje, povezano 

z unovčitvijo jamstva EU. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 17 v zvezi s prilagoditvijo ciljne 

ravni, določene v odstavku 5 tega člena, za 

največ 10 %, da bi bolje upoštevala 

potencialno tveganje, povezano z 

unovčitvijo jamstva EU. Če pride do 

primera, ko je bilo 50 % plačil obveznosti 

iz naslova jamstva nezadostnih, Komisija 

predlaga povečanje likvidnostne rezerve, 

ki nakazuje izvor dodatnih odobritev 

plačil, končno odločitev pa prepusti 

Parlamentu in Svetu. 

Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavek 37. 

 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Če se stanje sredstev v jamstvenem 

skladu 1. januarja 2019 zaradi unovčitev 

jamstva zniža pod 50 % ciljnega zneska, 

Komisija predloži poročilo o morebitnih 

izrednih ukrepih, ki so potrebni za 

obnovitev sklada. 

8. Če se sredstva v jamstvenem skladu 1. 

januarja 2018 zaradi unovčitev jamstva 

znižajo pod 50 % ciljnega zneska, 

Komisija predloži poročilo o morebitnih 

izrednih ukrepih, ki so potrebni za 

obnovitev sklada. Če se zdi Komisiji to 

potrebno, predloži priporočila za 

prilagoditev ravni jamstva. 

Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavka 37. 

 

 



 

PE551.765v03-00 156/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 9a. Proračunski odhodki, povezani z 

EFSI, in finančna obveznost Unije v 

nobenem primeru ne presežejo zneska 

ustreznih proračunskih obveznosti, 

prevzetih za ta sklad, zaradi česar so 

izključene pogojne obveznosti za proračun 

Unije. 

Obrazložitev 

V besedilu o EFSI bi moralo biti izrecno navedeno, da kritje iz proračuna EU v nobenem 

primeru ne bo preseglo proračunskega prispevka k jamstvu, določenega v sami uredbi. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam se 

uporablja zgolj za prepoznavnost pri 

vlagateljih in obveščanje ter ne vpliva na 

končno izbiro projektov, ki bodo prejeli 

podporo, v skladu s členom 3(5). 

 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 2. Komisija in EIB redno in strukturirano 
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pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k 

doseganju ciljev politik EU. 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o vseh sedanjih in prihodnjih 

naložbah v javno dostopni zbirki podatkov 

o projektih. 

 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice skupaj z EIB redno in 

strukturirano pripravljajo, posodabljajo in 

razširjajo informacije o vseh sedanjih in 

prihodnjih naložbenih projektih na svojem 

ozemlju. 

 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Komisiji o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB, 

ki se izvajajo na podlagi te uredbe. 

Poročilo vključuje oceno skladnosti z 

zahtevami o uporabi jamstva EU in ključne 

kazalnike uspešnosti, določene v skladu s 

členom 2(1)(g). Poročilo vključuje tudi 

statistične, finančne in računovodske 

podatke o vsaki posamezni operaciji 

financiranja in naložbeni operaciji EIB ter 

o vseh operacijah skupaj. 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji o 

operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah EIB, ki se izvajajo na podlagi te 

uredbe. Eno od obeh polletnih poročil se 

pripravi pravočasno, da lahko Komisija 

vse ustrezne informacije vključi v letne 

računovodske izkaze, in vključuje oceno 

skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva 

EU in ključne kazalnike uspešnosti, 

določene v skladu s členom 2(1)(g). 

Poročilo vključuje tudi statistične, finančne 

in računovodske podatke o vsaki 

posamezni operaciji financiranja in 

naložbeni operaciji EIB ter o vseh 

operacijah skupaj. 
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Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavek 40. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB. 

Poročilo se objavi in vključuje: 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču 

o operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah EIB v skladu s to uredbo. Letno 

poročilo se objavi in vključuje: 

 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) oceno operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države in regije ter njihove 

skladnosti s to uredbo, skupaj z oceno 

porazdelitve operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB po ciljih iz člena 

5(2); 

(a) oceno operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države in regije ter njihove 

skladnosti s to uredbo in Uredbo (EU, 

Euratom) št. 966/2012, skupaj z oceno 

porazdelitve operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB po ciljih: 

 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 

sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

(b) oceno dodane vrednosti in uspešnosti 

projektov z vidika pričakovane in 

realizirane donosnosti naložbe ob 
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operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

doseženi zrelosti projekta, dodane 

vrednosti operacij, ki se izvajajo v okviru 

EFSI, v primerjavi z običajnimi 

operacijami EIB, mobilizacije sredstev 

zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) ciljni učinek vzvoda in doseženi 

učinek vzvoda operacij financiranja in 

naložbenih operacijah EIB; 

 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) oceno prispevka k doseganju ciljev 

Uredbe (EU) št. 1315/2013 na področju 

prometa, Uredbe (EU) št. 347/2013 na 

področju energetskih omrežjih in Uredbe 

(EU) št. 283/2014 na področju 

telekomunikacijske infrastrukture; 

 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) oceno finančnih koristi, prenesenih na (c) oceno finančnega zneska, prenesenega 
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upravičence do operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani 

osnovi; 

na upravičence, ter oceno operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB, na 

agregirani osnovi; 

 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB; 

(d) oceno dodane vrednosti operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB ter 

tveganj, povezanih s temi operacijami; 

 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) seznam finančnih posrednikov, ki 

sodelujejo pri izvajanju operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB, 

vključno z vsemi vprašanji glede uporabe 

členov 14 in 15; 

 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) seznam upravičencev do financiranja 

iz EFSI, vključno z upravičenci do 

finančnih instrumentov, ki jih v skladu s 

sporazumom o EFSI izvaja EIB in za 

katere jamči Unija; 
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Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) podrobne informacije o unovčitvah 

jamstva EU; 

(e) podrobne informacije o unovčitvah 

jamstva EU, izgubah, donosih, izterjanih 

zneskih in vseh ostalih prejetih plačilih; 

 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) vrednosti kapitalskih naložb v 

primerjavi s preteklimi leti in skupne 

zneske oslabitev sredstev lastniškega 

kapitala; 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) računovodske izkaze EFSI. (f) računovodske izkaze EFSI, ki jim je 

priloženo mnenje neodvisnega zunanjega 

revizorja; 

Obrazložitev 

Obrazložitev je razvidna iz besedila. 

 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 
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Člen 10 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) podrobne informacije o projektih, ki 

so prejeli prispevek evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov za financiranje 

upravičenih projektov, v katere EIB vlaga 

s podporo jamstva EU v skladu s členom 

5(4); 

 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka f b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fb) statistične, finančne in računovodske 

podatke o operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah EIB na agregirani 

osnovi. 

 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Za namene Komisijinih računovodskih 

izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega 

sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, Komisiji vsako leto predloži: 

3. Za namene Komisijinih računovodskih 

izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega 

sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, Komisiji in Računskemu sodišču 

vsako leto predloži: 

 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) informacije EIB in EIS glede ocene 

tveganja in bonitetne ocene operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB; 

(a) informacije EIB in EIS glede ocene 

tveganja in bonitetne ocene operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB iz 

te uredbe; 

 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije o neporavnanih finančnih 

obveznostih EU v zvezi z jamstvi, danimi 

za operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, razčlenjene po posameznih 

operacijah; 

(b) informacije o neporavnanih finančnih 

obveznostih Unije v zvezi z jamstvi, 

danimi za operacije financiranja in 

naložbene operacije EIB iz te uredbe, 

razčlenjene po posameznih operacijah; 

 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) podatke o razvoju tvegane vrednosti 

in ostalih ukrepih za kritje tveganj za vse 

portfelje projektov in za portfelje 

posameznih vrst upravičenih 

instrumentov. 

 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Komisija v sako leto do 30. junija pošlje 6. Komisija vsako leto do 31. marca v 
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Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Računskemu sodišču letno poročilo o 

stanju jamstvenega sklada in njegovem 

vodenju v preteklem koledarskem letu. 

skladu z Uredbo (EU, Euratom) 

št. 996/2012 pošlje Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču 

zaključni račun, računovodske izkaze in 
letno poročilo o stanju EFSI in njegovem 

vodenju v preteklem koledarskem letu. To 

poročilo vsebuje tudi informacije o 

ustreznosti ravni jamstva EU, po potrebi 

pa tudi priporočila za prilagoditev ravni 

jamstva. 

Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavkov 37 in 

41. 

 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Izvršni direktor na zahtevo Evropskega 

parlamenta sodeluje na obravnavi 

Evropskega parlamenta v zvezi z 

uspešnostjo EFSI. 

1. Izvršni direktor, predsednik 

usmerjevalnega odbora, komisar, 

pristojen za proračun Unije, in predsednik 

sveta direktorjev EIB na zahtevo 

Evropskega parlamenta in najmanj 

dvakrat na leto sodelujejo na letnih 

predstavitvah Evropskega parlamenta v 

zvezi z uspešnostjo in finančnim 

poslovodenjem EFSI, ki se nanašajo na 

razrešnice. 

 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Evropski komisar, pristojen za 

proračun Unije, se na zahtevo Evropskega 

parlamenta udeleži obravnave Evropskega 
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parlamenta v zvezi z uporabo sredstev 

Unije v jamstvenem skladu. 

Obrazložitev 

Glede na to, da bo jamstveni sklad vseboval znatne prerazporeditve sredstev iz proračuna 

EU, bi moral Evropski parlament imeti pravico, da evropskega komisarja, pristojnega za 

proračun, pozove na obravnavo v Parlamentu, da bi tako opravil nadzor nad uporabo 

sredstev iz proračuna EU, zlasti z vidika uspešnosti in učinkov porabe. 

 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor ustno ali pisno odgovori 

na vprašanja, ki jih Evropski parlament 

naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru 

v petih tednih od prejema vprašanja. 

2. Izvršni direktor, predsednik 

usmerjevalnega odbora, komisar, 

pristojen za proračun Unije, in predsednik 

sveta direktorjev EIB ustno ali pisno 

odgovorijo na vprašanja, ki jih Evropski 

parlament naslovi na EFSI, in sicer v 

vsakem primeru v štirih tednih od prejema 

vprašanja. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Komisija v sodelovanju z EIB in po 

potrebi EIS v finančnem poročilu iz člena 

318 PDEU poroča o finančni uspešnosti 

EFSI. 

Obrazložitev 

Evropski parlament je v svojih zadnjih resolucijah o podelitvi razrešnice Komisiji zahteval, 

da mora biti v finančnem poročilu, ki ga pripravi Komisija v skladu s členom 318 PDEU, 

poudarek na strategiji za rast in delovna mesta. Ta zahteva je bila potrjena v 

samoiniciativnem poročilu o oceni financ Unije glede na dosežene rezultate: novo orodje za 

boljši postopek razrešnice Evropski komisiji (2013/2172(INI))(gl. točko 11). 
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Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. EIB med postopkom razrešnice 

Evropskemu parlamentu na njegovo 

zahtevo predloži vse potrebne informacije. 

 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

18 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni delovanje EFSI. EIB oceno 

predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. 

Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

12 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni delovanje EFSI, tudi z vidika 

projektov EFSI, ki temeljijo na 

podprogramih, prav tako pa oceni 

življenjski cikel ciljno usmerjenih naložb. 

EIB oceno predloži Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji. Oceni 

priloži mnenje Računskega sodišča. 

 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

18 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni uporabo jamstva EU in 

delovanje jamstvenega sklada, vključno z 

vplačili v skladu s členom 8(9).. Komisija 

oceno predloži Evropskemu parlamentu in 

Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

12 mesecev po začetku veljavnosti te 

uredbe] oceni uporabo jamstva EU in 

delovanje jamstvenega sklada, tudi z vidika 

projektov, ki so deležni koristi od jamstev 

in temeljijo na podprogramih, prav tako 
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Svetu. pa oceni življenjski cikel ciljno 

usmerjenih naložb, vključno z vplačili v 

skladu s členom 8(9). Komisija oceno 

predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. 

Oceni priloži mnenje Računskega sodišča. 

 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Neodvisne zunanje strani na zahtevo 

Evropskega parlamenta ali Sveta ocenijo 

delovanje EFSI ter uporabo jamstva EU 

in delovanje jamstvenega sklada, vključno 

z vplačili v skladu s členom 8(9). 

Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavek 42. 

 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o 

delovanju EFSI; 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o 

delovanju EFSI in o projektih EFSI, ki 

temeljijo na podprogramih, da bi jih tako 

uskladila z življenjskim ciklom ciljno 

usmerjenih naložb; 

 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) Komisija objavi podrobno poročilo o 

uporabi jamstva EU in delovanju 

jamstvenega sklada. 

(b) Komisija objavi podrobno poročilo o 

uporabi jamstva EU in delovanju 

jamstvenega sklada ter o projektih, ki 

imajo koristi od jamstev in temeljijo na 

podprogramih, da bi jih tako uskladila z 

življenjskim ciklom ciljno usmerjenih 

naložb; 

 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja 

neodvisna poročila, v katerih ocenjujeta 

rezultate, dosežene v praksi pri dejavnostih 

EIB in EIS, ki se izvajajo na podlagi te 

uredbe. 

4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja 

neodvisna poročila, v katerih ocenjujeta 

rezultate, dosežene v praksi pri dejavnostih 

EIB in EIS, ki se izvajajo na podlagi te 

uredbe, pri tem pa se osredotočata na 

rezultate in učinke. 

 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po 

potrebi priloži ustrezne zakonodajne 

predloge. 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe, vključno z 

oceno dodane vrednosti EFSI in njegove 

dodatnosti glede na obstoječe instrumente 

financiranja Unije, temu poročilu pa po 

potrebi priloži ustrezne zakonodajne 

predloge za izboljšave. 
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Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih informacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem iz člena 5(2). 

1. EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih operacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem in konkretnim operacijam iz člena 

5(2). 

 2. EIB zagotovi, da imajo vsi državljani 

Unije in vse fizične in pravne osebe 

s prebivališčem ali statutarnim sedežem 

v eni od držav članic pravico dostopa do 

dokumentov, povezanih z EFSI, v skladu z 

Uredbo št. 1049/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta1a. 

 3. V primeru podrobne ureditve med 

Komisijo in EIB glede izmenjave in 

javnega razkritja informacij se sporazum 

objavi. 

 _______________ 

 1a Uredba št. 1049/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o 

dostopu javnosti do dokumentov 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 

(UL L 145, 31.5.2001, str. 43). 

 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Sporazum o EFSI se objavi. 
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Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavek 44. 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče opravi revizijo jamstva 

EU ter plačil in izterjanih zneskov na 

podlagi tega jamstva, ki se pripišejo 

splošnemu proračunu Unije. 

1. Računsko sodišče v skladu s členom 

287 PDEU opravi zunanjo revizijo 

dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s to 

uredbo, zaradi česar je ta v skladu s 

členom 319 PDEU predmet postopka 

razrešnic . Komisija zagotovi, da lahko 

Računsko sodišče uveljavlja svoje pravice, 

kot to določa prvi pododstavek člena 

287(3) PDEU, in pridobi poln dostop do 

vseh informacij, ki jih potrebuje za 

opravljanje revizij. Komisija in EIB 

zagotovita, da so vse strani, ki jih 

dejavnosti iz te uredbe zadevajo, 

obveščene o pravici Računskega sodišča, 

ki izhaja iz prvega pododstavka člena 

287(3) PDEU. EIB, EIS, vsi finančni 

posredniki, ki so v dejavnosti vključeni v 

skladu s to uredbo, in končni prejemniki 

dajo Računskemu sodišču na voljo vsa 

sredstva in vse informacije, za katere 

Računsko sodišče meni, da so potrebni za 

izvajanje njegove naloge v skladu s 

členom 161 Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012. Tristranski sporazum med 

Evropsko komisijo, Računskim sodiščem 

in EIB se preglede, da bi odražal zahteve 

tega člena. 
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Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Evropski parlament in Svet lahko 

zahtevata, naj Računsko sodišče preuči 

druge ustrezne zadeve, ki spadajo med 

njune pristojnosti iz člena 287(4) PDEU. 

 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Računsko sodišče pripravi posebno 

poročilo za vsako 12-mesečno obdobje, ki 

se začne 1. aprila vsako leto. V vsakem 

posebnem poročilu se preuči, ali: 

 (a) sta je bila pri uporabi EFSI ustrezna 

pozornost namenjena zagotavljanju 

učinkovitosti in uspešnosti; 

 (b) je podpora iz EFSI prispevala k ciljem 

glede trajnostnega ustvarjanja delovnih 

mest, dolgoročne rasti in konkurenčnosti; 

 (c) dejavnosti EFSI so se izvajale v skladu 

z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, preglednosti, sorazmernosti, 

nediskriminacije, dodane vrednosti, 

enakega obravnavanja in subsidiarnosti. 

 Vsako posebno poročilo se pripravi v roku 

šestih mesecev po koncu obdobja, na 

katerega se nanaša. 

 Računsko sodišče pošlje vsa posebna 

poročila organom upravljanja EFSI, EIB, 

Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji ter jih nemudoma objavi. 

 Računsko sodišče je pooblaščeno, da od 

organov upravljanja EFSI, EIB in 

Komisije pridobi vse informacije, ki so 

potrebne za opravljanje nalog, ki so mu 

zaupane s tem členom. Zahtevane 

informacije se posredujejo v roku, ki ga 
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določi Računsko sodišče. 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe odraža obstoječe določbe iz uredbe o enotnem skladu za reševanje 

(št. 806/2014), kar zadeva nalogo Računskega sodišča, da predloži letno posebno poročilo o 

uspešnosti EFSI v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja. 
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Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera goljufije, korupcije, 

pranja denarja ali druge nezakonite 

dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim 

interesom Unije. 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, ki jih podpira EFSI, utemeljeno 

sumi, da je prišlo do morebitnega primera 

goljufije, korupcije, poneverbe, pranja 

denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki 

bi lahko škodila finančnim interesom 

Unije. 
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Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. OLAF lahko opravi preiskave, vključno 

s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, 

v skladu z določbami in postopki iz 

Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta(5), Uredbe 

Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96(6) in 

Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95(7), 

da se zaščitijo finančni interesi Unije in 

ugotovi, ali je v zvezi z operacijami, 

podprtimi z jamstvom EU, prišlo do 

goljufije, korupcije, pranja denarja ali 

druge nezakonite dejavnosti, ki škodi 

2. OLAF opravi preiskave, vključno s 

pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v 

skladu z določbami in postopki iz Uredbe 

(EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta(5), Uredbe Sveta 

(Euratom, ES) št. 2185/96(6) in Uredbe 

Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95(7), da se 

zaščitijo finančni interesi Unije in ugotovi, 

ali je v zvezi z operacijami iz te uredbe 

prišlo do goljufije, korupcije, pranja 

denarja, financiranja terorizma, davčne 

goljufije, davčne utaje ali druge 
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finančnim interesom Unije. OLAF lahko 

pristojnim organom zadevnih držav članic 

posreduje informacije, ki jih je pridobil 

med preiskavami. 

nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim 

interesom. OLAF lahko pristojnim 

organom zadevnih držav članic posreduje 

informacije, ki jih je pridobil med 

preiskavami. 

__________________ __________________ 

5 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 

5 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 

1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 

in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 

(UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 

6 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z 

dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 

Komisija za zaščito finančnih interesov 

Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 

15.11.1996, str. 2). 

6 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z 

dne 11. novembra 1996 o pregledih in 

inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja 

Komisija za zaščito finančnih interesov 

Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 

15.11.1996, str. 2). 

7 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z 

dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 

interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 

23.12.1995, str. 1). 

7 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z 

dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 

interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 

23.12.1995, str. 1). 

 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Kadar se takšne nezakonite dejavnosti 

dokažejo, EIB poskuša zagotoviti izterjavo 

v zvezi s svojimi operacijami financiranja, 

podprtimi z jamstvom EU. 

Kadar OLAF predlaga izterjavo zaradi 

nezakonitih dejavnosti, ki jih odkrije med 

svojimi preiskavami, vključno s pranjem 

denarja, financiranjem terorizma, 

davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, 

korupcijo ali goljufijami, ki škodijo 

finančnim interesom, in se te dokažejo, 

EIB in Komisija zagotovita izterjavo v 

zvezi s svojimi operacijami financiranja. 
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Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. V sporazume o financiranju, podpisane v 

zvezi z operacijami, podprtimi na podlagi 

te uredbe, se vključijo določila, ki 

omogočajo izključitev iz operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB, ter 

po potrebi ustrezni ukrepi za izterjavo v 

primeru goljufije, korupcije ali drugih 

nezakonitih dejavnosti v skladu s 

sporazumom o EFSI, politikami EIB in 

veljavnimi regulativnimi zahtevami. 

Odločitev o izključitvi iz operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB se 

sprejme v skladu z ustreznim sporazumom 

o financiranju ali naložbah. 

3. V sporazume o financiranju, podpisane v 

zvezi z operacijami, podprtimi na podlagi 

te uredbe, se vključijo določila, ki 

omogočajo izključitev iz operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB, ter 

po potrebi ustrezni ukrepi za izterjavo v 

primeru goljufije, korupcije ali drugih 

nezakonitih dejavnosti v skladu s 

sporazumom o EFSI, politikami EIB in 

veljavnimi regulativnimi zahtevami. 

Odločitev o izključitvi iz operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB se 

sprejme v skladu z ustreznim sporazumom 

o financiranju ali naložbah. O teh 

sporazumih se uradno obvesti Evropski 

parlament. 

 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB pri svojih operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah ne podpira nobenih 

dejavnosti, ki se izvajajo za nezakonite 

namene, vključno s pranjem denarja, 

financiranjem terorizma, davčnimi 

goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo 

ali goljufijami, ki škodijo finančnim 

interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje v 

nobenih operacijah financiranja ali 

naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek 

nosilca v nekooperativni jurisdikciji, v 

skladu s svojo politiko glede šibkih ali 

nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na 

1. EIB, EIS in vsi finančni posredniki pri 

svojih operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah ne podpirajo 

nobenih dejavnosti, ki se izvajajo za 

nezakonite namene, vključno s pranjem 

denarja, financiranjem terorizma, davčnimi 

goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo 

ali goljufijami, ki škodijo finančnim 

interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje v 

nobenih operacijah financiranja ali 

naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek 

nosilca v nekooperativni jurisdikciji, kar 

zadeva uporabo mednarodno 
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politikah Unije, Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj ali 

Projektne skupine za finančno ukrepanje. 

dogovorjenega davčnega standarda, v 

skladu s svojo politiko glede šibkih ali 

nekooperativnih jurisdikcij, ki temelji na 

politikah Unije, Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj ali 

Projektne skupine za finančno ukrepanje. 

EIB te zahteve prenese na katero koli 

tretjo osebo, ki prispeva v EFS,I ali katero 

koli naložbeno platformo. 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe natančneje povzema ubeseditev člena 140(4) finančne uredbe, ki je bil 

očitno podlaga za člen 16 tega predloga uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB ali EIS lahko v obdobju od 1. januarja 

2015 do sklenitve sporazuma o EFSI 

operacije financiranja in naložbene 

operacije, ki sta jih odobrila, predložita 

Komisiji za pridobitev kritja na podlagi 

jamstva EU. 

1. EIB ali EIS lahko v obdobju od 1. 

januarja 2015 do sklenitve sporazuma o 

EFSI operacije financiranja in naložbene 

operacije, ki sta jih odobrila, predložita v 

presojo investicijskemu odboru. 

Investicijski odbor lahko te operacije 

predloži Komisiji in predlaga njihovo 

kritje na podlagi jamstva EU. 

Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavek 45. 
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Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija navedene operacije oceni in če 

ugotovi, da so skladne z vsebinskimi 

2. Komisija ob upoštevanju ocene 

investicijskega odbora oceni operacije in 
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zahtevami, določenimi v členu 5 in v 

sporazumu o EFSI, odloči, da se zanje 

odobri kritje z jamstvom EU. 

če ugotovi, da so skladne z vsebinskimi 

zahtevami, določenimi v členu 5 in v 

sporazumu o EFSI, odloči, da se zanje 

odobri kritje z jamstvom EU. Nato o 

svojem sklepu obvesti Evropski parlament. 

Obrazložitev 

Zamisel izhaja iz mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2015 o EFSI – odstavek 45. 
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MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE 

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavka mnenja: Danuta Jazłowiecka 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

 

Raven naložb v EU se je od leta 2007, ko je bila najvišja, zaradi gospodarske in finančne krize 

znižala za 15 %. Takšne razmere zavirajo gospodarsko okrevanje, ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. Naložbena vrzel pomeni dodatno tveganje za izpolnitev 

ciljev iz strategije Evropa 2020, zlasti za krovni cilj 75 % zaposlenosti prebivalstva v starosti 

od 24 do 64 let do leta 2020. V tretji četrtini leta 2014 je bila stopnja brezposelnosti v EU-28 

stabilna in je znašala 9,7 %. Poleg tega se preveč mladih Evropejcev bliža robu revščine. 

Vendar pa so države članice neučinkovite pri črpanju evropskih sredstev, zlasti tistih v okviru 

pobude za zaposlovanje mladih.  

Kljub pozitivnemu učinku kohezijske politike so sedanja prizadevanja za krepitev rasti in 

spodbujanje zaposlovanja premalo uspešna. Zato je nujno potrebna nova in dopolnilna pobuda 

za ustvarjanje rasti in delovnih mest. V zvezi s tem bi morali pozdraviti predlog za 

ustanovitev Evropskega sklada za strateške naložbe, ki ima potencial, da v povezavi z drugimi 

instrumenti zagotovi hitro gospodarsko spodbudo.  

Ker empirični dokazi kažejo na tesno povezavo med brezposelnostjo in ravnjo naložb, lahko 

pričakujemo, da bo sklad, če bo dobro oblikovan in upravljan, spodbudil močno potrebno 

srednjeročno in dolgoročno zaposlovanje. Sklad naj bi v treh letih mobiliziral 315 milijard 

EUR in ustvaril 1,3 milijona dodatnih neposrednih in posrednih delovnih mest. Potencialni 

učinek sklada na zaposlovanje bo odvisen od številnih dejavnikov, predvsem od njegove 

zmožnosti za podporo projektov s potencialom za ustvarjanje novih delovnih mest, količine 

zasebnega kapitala, ki ga bo pritegnil, njegove združljivosti z drugimi obstoječimi instrumenti 

ter pravočasne sprostitve sredstev in uvedbe dodatnih ukrepov, usmerjenih v trge dela. 

Potencial za ustvarjanje delovnih mest 
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Glavni cilj projektov, financiranih iz Evropskega sklada za strateške načrte (EFSI), bi moral 

biti ustvarjanje rasti in primernih, kakovostnih delovnih mest. To bi moralo biti osrednje 

vodilno načelo v zadevni uredbi. Da bi ocenili zmogljivost sklada, moramo previdno oceniti 

število in kakovost delovnih mest, ki jih je ustvaril, pri tem pa se posebej osredotočiti na 

upoštevanje določb in pogojev za zaposlitev pri ustvarjenih delovnih mestih. Ta ocena bi 

lahko bila tudi uporabno orodje za morebitni prihodnji pregled EFSI. 

Da ne bi okrnili njegovega potenciala za ustvarjanje delovnih mest, bi države članice morale 

spodbujati dejavne politike trga dela, s katerimi bi zagotovile prilagodljivost svoje delovne 

sile potrebam sektorjev z velikim naložbenim potencialom. S tega vidika sta reformi PES in 

EURES zelo pomembni. 

Podpora malim in srednjim podjetjem ter podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo 

Mala in srednja podjetja s sedežem v EU predstavljajo 99 % podjetij v EU, zaposlujejo več 

kot 90 milijonov ljudi in so ustvarila 85 % nedavne neto rasti števila delovnih mest. Zato 

imajo velik potencial za ustvarjanje delovnih mest, ki bi ga bilo treba okrepiti. Uspeh EFSI bo 

odvisen od zneska, ki ga bo zasebni sektor pripravljen vložiti, zato bi bilo treba čim bolj 

povečati pobude za zasebni sektor. Sklad bi moral biti oblikovan tako, da bo preprečeval 

razmere, v katerih bi bili projekti financirani v vsakem primeru. Zato bi bilo treba prednostno 

obravnavati projekte s sorazmerno visokim profilom tveganja in potencialom, da bodo s 

financiranjem EFSI postali ekonomsko izvedljivi. 

Zbiranje dodatnih sredstev 

Po nujno potrebnem času fiskalne konsolidacije je prišel čas, da evropske države začnejo 

vlagati. Da bi karseda povečali naložbeni potencial sklada in z njim ustvarjanje delovnih mest, 

moramo spodbuditi države članice, da finančno sodelujejo v Evropskem skladu za strateške 

naložbe. Zato Komisija pri določanju fiskalne prilagoditve v okviru tako preventivnega kot 

korektivnega dela Pakta ne bi smela upoštevati prispevkov držav članic v EFSI kot tudi ne 

njihove morebitne udeležbe v naložbenih platformah.  

Povezava z drugimi obstoječimi instrumenti 

Uspeh EFSI bo odvisen od njegove sposobnosti soobstoja z že obstoječimi finančnimi 

instrumenti v Evropi, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, in sposobnosti njihove 

krepitve. Da bi čim bolj povečali potencial za ustvarjanje delovnih mest teh finančnih 

instrumentov, bi morala obstajati možnost, da po eni strani evropski strukturni skladi 

prispevajo k financiranju projektov v okviru EFSI, po drugi pa se z EFSI sofinancira projekte, 

upravičene do posredovanja v okviru evropske strukturne politike.  

Dodatni ukrepi 

Da bo EFSI deloval, mora Evropska komisija uvesti in podpreti dodatne ukrepe za 

zagotovitev večje regulativne predvidljivosti in odpraviti ovire za naložbe, s čimer bo Evropa 

postala privlačnejša naložbena destinacija. 

Poleg tega bi morali pri načinu izbiranja naložbenih projektov upoštevati različne ravni 

razvoja nacionalnih finančnih trgov, pa tudi njihovo stabilnost, saj bo to neposredno vplivalo 
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na sposobnost koriščenja sklada v državah članicah. S tem bo zagotovljena porazdelitev 

finančnih sredstev po vsej EU, tudi v državah, ki jih je kriza najbolj prizadela. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor ekonomske in 

monetarne zadeve kot pristojna odbora, da obravnavata naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost. 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje kakovostnih ciljno 

usmerjenih naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah in/ali regijah, nevzdržnih dolgov 

in strukturnih težav. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost ter sisteme socialnega 

varstva. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) EFSI bi moral nameniti posebno 

pozornost projektom v državah članicah 

in regijah, ki še vedno najbolj trpijo 
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zaradi krize, ti projekti pa bi morali biti 

usmerjeni v zmanjšanje razlik, zlasti kar 

zadeva stopnjo brezposelnosti in 

zaposlovanja. Potrebo po ustvarjanju 

novih kakovostnih delovnih mest na 

ustreznih ravneh bi bilo treba posebej 

obravnavati v okviru evropske naložbene 

strategije, h kateri bi moral prispevati 

EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 

zagona pri financiranju naložb lahko to 

dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 

in povpraševanje ter omogočili trajno 

povečanje potenciala za rast. 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Socialno odgovorne 

strukturne reforme in javnofinančna 

disciplina pomagajo spodbujati 

premišljene naložbe. Poleg ponovnega 

zagona pri financiranju naložb lahko to 

dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali in ustvarjali 

srednje- do dolgoročno kakovostno in 

trajnostno zaposlovanje, povečali 

povpraševanje, omogočili trajno povečanje 

potenciala za rast ter gospodarsko, 

socialno in teritorialno kohezijo, socialno 

vključenost ter ustvarili dodano vrednost 

za družbo. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) Cilju strateških naložb za 

spodbujanje trajnostne rasti bi morali 

slediti vzporedno s ciljem ustvarjanja 
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srednje- in dolgoročnih kakovostnih 

delovnih mest, ki izpolnjujejo pravne 

pogoje in pogoje zaposlovanja v državah 

članicah. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2b) Da bi ustvarili velike gospodarske in 

družbene koristi, bi bilo treba na 

nacionalni ravni izvesti širok sklop 

gospodarskih in socialnih reform. Take 

reforme bi morale biti na primer 

usmerjene v zagotavljanje celovitega in 

enakega dostopa do visokokakovostnih 

sistemov izobraževanja in usposabljanja, 

kakovostnih ustanov za varstvo otrok in 

ustrezno financiranih zdravstvenih 

sistemov, v zagotavljanje enake udeležbe 

žensk in moških na trgu dela ter razvoj 

poštenih in učinkovitih davčnih sistemov, 

ki uspešno odpravljajo prakse davčne 

goljufije in utaje ter izogibanja davkom. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2c) Da bi bil potencial EFSI za 

ustvarjanje delovnih mest čim večji, bi 

morale države članice še naprej izvajati 

družbeno odgovorne strukturne reforme 

ter sprožati druge pobude, na primer 

programe usposabljanja in aktivne 

politike trga dela, podpirati pogoje za 

ustvarjanje kakovostnih in trajnostnih 

delovnih mest ter vlagati v usmerjene 
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ukrepe socialne politike v skladu s 

svežnjem o socialnih naložbah iz leta 

2013. Poleg tega bi morale države članice 

izvajati dodatne dejavnosti, kot so po meri 

oblikovani programi za prilagajanje 

spretnosti in znanja delavcev potrebam 

sektorjev, ki koristijo ugodnosti EFSI, 

poslovne storitve po meri za podjetja, ki bi 

jih pripravile na to, da bi se širila in 

ustvarjala več delovnih mest, ter podporo 

za zagonska podjetja in samozaposlene 

posameznike.  

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih 

naložbenih projektov. 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast, kar pa v številnih 

državah članicah žal ni imelo zadostnega 

učinka na zaposlovanje in raven revščine. 

Tudi Evropska investicijska banka (EIB) je 

okrepila svojo vlogo pri izvajanju in 

spodbujanju naložb v Uniji, delno s 

povečanjem kapitala januarja 2013. Zato je 

potrebno nadaljnje in dopolnilno ukrepanje 

za zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih in 

trajnostnih naložbenih projektov z 

močnim poudarkom na njihovem 

potencialu za ustvarjanje rasti ter 

kakovostnih in trajnostnih delovnih mest 

ter koristi za družbo kot celoto. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

Brez izboljšanja naložbenega okolja bo 

EFSI težko dosegel svoj namen. V zvezi s 

tem je pomembna resnična zavezanost 

nadaljnji konsolidaciji enotnega 

notranjega trga Unije, s poudarkom na 

enotnem digitalnem trgu. EFSI mora 

začeti delovati čim prej, da bo naložbe 

mogoče začeti izvajati v letu 2015. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

zmanjšanjem birokracije, okrepitvijo 

enotnega trga, ohranitvijo zadostne 

prožnosti trgov dela, zagotavljanjem 

skladnosti stroškov dela – vključno s 

plačami – s produktivnostjo, 

spodbujanjem sistemov socialnega 

varstva, ki delo naredijo privlačno, 

prestrukturiranjem in kapitalizacijo bank, 

izboljšanjem učinkovitosti javnih 

upravnih in davčnih sistemov ter 

izboljšanjem regulativne predvidljivosti. 

Te spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 
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Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

socialne in teritorialne kohezije. 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljati večji in preprostejši dostop do 

financiranja, da bi ustvarili trajnostno rast 

ter kakovostna in trajnostna delovna mest. 

Večji dostop do financiranja naj bi koristil 

zlasti malim in srednjim podjetjem, teh je 

99 %, zaposlujejo pa več kot 90 milijonov 

delavcev in so nazadnje ustvarili več kot 

80 % novih delovnih mest v Uniji. Poleg 

tega je primerno, da se koristi večjega 

dostopa do financiranja razširijo tudi na 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi ter socialna in mikro podjetja. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 

naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 

krepitvi gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko in socialno 

dodano vrednostjo ter potencialom za 

ustvarjanje kakovostnih in trajnostnih 

delovnih mest, ki prispevajo k doseganju 

dolgoročnih ciljev politik Unije, zlasti 

ciljev glede kohezijske politike in 

zaposlovanja, izobraževanja in 
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zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 

2020. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 

tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 

pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 

tako da bi EIB in Evropskemu 

investicijskemu skladu (EIS) omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih 

kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. 

(12) Številna mikropodjetja, mala in 

srednja podjetja ter podjetja s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo po vsej Uniji 

potrebujejo pomoč, da bi lahko pridobila 

financiranje na trgu, zlasti za naložbe z 

večjo stopnjo tveganja. EFSI bi moral tem 

podjetjem pomagati premostiti 

pomanjkanje kapitala, tako da bi EIB in 

Evropskemu investicijskemu skladu (EIS) 

omogočil zagotavljanje neposrednih in 

posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. EFSI 

mora upoštevati posebne pogoje za 

naložbe v državah z manj razvitimi 

finančnimi trgi. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 

področju zagotavljanja financiranja malim 

in srednjim podjetjem ter podjetjem s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 

treba usmeriti prek Evropskega 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 

področju zagotavljanja financiranja malim 

in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem 

in podjetjem s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo bi bilo treba usmeriti prek 
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investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 

lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 

dejavnostih. 

Evropskega investicijskega sklada (EIS), 

da bi EFSI lahko uporabljal izkušnje EIS 

pri teh dejavnostih. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo, 

ki neposredno vplivajo na realno 

gospodarstvo. Zlasti bi se moral usmeriti v 

projekte, ki spodbujajo ustvarjanje 

kakovostnih in trajnostnih delovnih mest, 

trajnostno in vključujočo dolgoročno rast 

in konkurenčnost, raziskave in inovacije 

ter razvijanje spretnosti. EFSI bi moral 

podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Učinek EFSI na zaposlovanje bi 

bilo treba sistematično spremljati in še 

naprej spodbujati, da bi zlasti dosegli 

dolgotrajnejše družbene koristi v obliki 

trajnostnega in kakovostnega 

zaposlovanja, tako da bo EFSI koristil 

tako vlagateljem kot delavcem. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

(15) EFSI bi moral dopolnjevati obstoječe 

finančne instrumente Unije in bi moral 
biti usmerjen v projekte s težavami pri 

privabljanju zasebnega financiranja in z 

višjim profilom tveganja in donosa, kot ga 

imajo obstoječi instrumenti EIB in Unije, 

da se zagotovi dodana vrednost glede na 

obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po vsej Uniji, vključno 

z državami, ki jih je finančna kriza najbolj 

prizadela, ter območjih, ki se spopadajo z 

obsežnimi žarišči brezposelnosti. EFSI bi 

bilo treba uporabiti le v primerih, ko ni na 

voljo financiranje po razumnih pogojih iz 

drugih virov. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive ter bodo 
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pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

imele pomemben potencial za ustvarjanje 

delovnih mest. Stopnja tveganja, ki jo 

imajo te naložbe, mora biti ustrezna za 

doseganje ciljev sklada, zlasti kar zadeva 

ustvarjanje delovnih mest, pri čemer je 

treba vedno izpolnjevati posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

Obrazložitev 

Naložbe morajo biti ne le upravičene in izvedljive, imeti morajo tudi pomemben potencial za 

ustvarjanje delovnih mest. Oznaka stopnje tveganja naložb kot „ustrezne“ je zelo nejasna; 

primerneje je, če se stopnja tveganja poveže s cilji, ki jih mora doseči EFSI, zlasti kar zadeva 

ustvarjanje delovnih mest. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) EFSI bi moral pri ocenjevanju 

projektov ustrezno upoštevati razmere na 

trgu dela v državah članicah in regijah ter 

potencial projektov za krepitev 

zaposlovanja. 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16b) Usmerjevalni odbor EFSI bi moral 

določiti naložbeno politiko upravičenih 

projektov in njihov profil tveganj. Ker bo 

od te politike odvisna izbira projektov, bi 

bilo primerno, da pri oblikovanju meril 

sodeluje Evropski parlament. 
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Obrazložitev 

Usmerjevalni odbor ima v EFSI temeljno nalogo določanja naložbene politike in s tem meril 

za izbiro projektov. V oblikovanje teh meril je treba nujno vključiti Evropski parlament. 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16c) EFSI se mora osredotočiti na 

ustvarjanje novih naložb na področjih, 

kjer je zanimanje vlagateljev šibko, in ne 

na nadomestne naložbe, ki bi bile izvedene 

drugje (izrivanje), ali na visoko donosne 

naložbe, do katerih bi v vsakem primeru 

prišlo (mrtve izgube). Treba je spodbujati 

socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 

finančne donose, ampak spodbujajo 

pozitivne socialne učinke prelivanja, kot 

so naložbe v človeški kapital ali naložbe, 

ki imajo velik učinek na ustvarjanje 

delovnih mest ali zmanjševanje revščine. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16d) Da bi povečali učinek EFSI na 

področju zaposlovanja, bi morali pri 

načinu izbiranja naložbenih projektov 

upoštevati različne ravni razvitosti 

nacionalnih finančnih trgov, pa tudi 

njihovo stabilnost, saj bo to neposredno 

vplivalo na sposobnost koriščenja EFSI v 

državah članicah. S tem bo zagotovljena 

porazdelitev finančnih sredstev v vsej 

Uniji, tudi v državah članicah, ki jih je 

finančna kriza najbolj prizadela. 
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Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov 

ter dokazane izkušnje v zvezi z enim od 

petih krovnih ciljev strategije Evropa 

2020. Investicijski odbor bi moral 

vključevati strokovnjake z ustreznimi 

izkušnjami, ki jim omogočijo ocenjevanje 

učinkov na zaposlovanje in socialnih 

učinkov projektov. Investicijski odbor bi 

moral delovati na pregleden način. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Da bi se izboljšala demokratično 

upravljanje in odgovornost investicijskega 

odbora, bi moral njegove strokovnjake 

potrditi Evropski parlament. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 

naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 

v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 

jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 

moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 

vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 

lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 

odstotni delež obsega portfelja 

neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 

zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 

EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 

bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 

za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb. 

Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 

podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 

ustvaril naložbe v skupni vrednosti 

315 000 000 000 EUR. Jamstva za 

projekte, zaključene brez unovčitve 

jamstva, so na voljo za podporo novim 

operacijam. 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 

naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 

v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 

jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 

moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 

vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 

lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 

odstotni delež obsega portfelja 

neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 

zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 

EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 

bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 

za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb. 

Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 

podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 

v Uniji ustvaril naložbe v skupni vrednosti 

315 000 000 000 EUR, kar kaže na nujno 

naravo sklada in potrebo, da bi v 

naslednjih treh letih dosegli takojšen 

učinek. Jamstva za projekte, zaključene 

brez unovčitve jamstva, so na voljo za 

podporo novim operacijam. 

Obrazložitev 

Izmed dveh splošnih vizij, ki bi ju lahko imel Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), je 

treba nujno podpreti vizijo, da gre za instrument za nujno kratkoročno pomoč, namenjen boju 

proti brezposelnosti, ne pa spodbujanju strukturnih posodobitev v Evropi. 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
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državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 

prispevajo v EFSI in sodelujejo v 

upravljavski strukturi EFSI. 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi in investicijskimi 

bankami ali javnimi agencijami, ki so v 

lasti ali pod nadzorom držav članic ali 

regionalnih institucij, subjekti zasebnega 

sektorja ter subjekti zunaj Unije, pod 

pogojem, da obstoječi vplačniki soglašajo z 

njihovo udeležbo. Tretje osebe lahko 

neposredno prispevajo v EFSI in sodelujejo 

v upravljavski strukturi EFSI, pod 

pogojem, da se pri sprejemanju odločitev 

in določanju politik in strategij upošteva 

splošni interes Unije. 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) EIB bi morala uporabiti 

razpoložljiva sredstva in vire za podporo 

razvoju geografskih in tematskih 

naložbenih platform, ki bi združevale 

sovlagatelje, javne organe, strokovnjake, 

ustanove za izobraževanje, usposabljanje 

in raziskave ter druge ustrezne akterje na 

ravni Unije ter nacionalni in regionalni 

ravni, da bi spodbudili inovacije, razvoj 

spretnosti in znanj ter ustvarjanje 

kakovostnih in trajnostnih delovnih mest 

na ključnih področjih, na katerih je 

potrebnih več naložb. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20b) Komisija pri določanju fiskalne 

prilagoditve v okviru tako preventivnega 
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kot korektivnega dela pakta ne bi smela 

upoštevati prispevkov držav članic v EFSI 

kot tudi ne njihove udeležbe v platformah 

za naložbe. V primeru presežene 

referenčne vrednosti za primanjkljaj 

Komisija ne bi smela sprožiti postopka 

čezmernega primanjkljaja, če je presežek 

nastal zgolj zaradi prispevka in če je 

majhen ter po pričakovanjih začasen. 

Tudi v primeru presežene referenčne 

vrednosti za dolg ne bi smela sprožiti 

postopka, če je presežek nastal zgolj 

zaradi prispevkov v EFSI. 

Obrazložitev 

Da bi bili pozitivni učinki na evropsko gospodarstvo čim večji, je treba spodbujati čim 

številčnejšo udeležbo držav članic v EFSI.  Finančni prispevki držav članic, tudi prispevki v 

platformah za naložbe, ne bi smeli sprožiti postopka čezmernega primanjkljaja. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 

naj bi omogočila kar največji potencial za 

pritegnitev investitorjev na naložbenih 

področjih, ki jih podpira EFSI. 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 

naj bi omogočila kar največji potencial za 

pritegnitev vlagateljev na naložbenih 

področjih, ki jih podpira EFSI. EFSI se 

lahko uporablja tudi za sofinanciranje 

projektov, ki so upravičeni do 

financiranja v okviru evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov. 

Obrazložitev 

EFSI je treba obravnavati kot naložbeno orodje, ki dopolnjuje že obstoječe evropske 

strukturne sklade. Da bi čim bolj povečali učinke obeh orodij, bi zato morali projekti 

sofinanciranja med EFSI in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi delovati 

obojestransko. Uporaba finančnih instrumentov, ki so na voljo v okviru EFSI, na primer 
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posojil, bi lahko pripomogla zlasti k nadaljevanju številnih pomembnih projektov v okviru 

strukturne politike, ki so zaradi pomanjkanja javnih sredstev ustavljeni. 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek, zlasti kar zadeva njihov socialni in 

ekonomski učinek s posebnim poudarkom 

na ustvarjanju delovnih mest, ter 

opredelila načine za izboljšanje prihodnjih 

dejavnosti. Takšne ocene bi morale 

prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. V obliki poročila bi jih bilo treba 

redno posredovati Evropskemu 

parlamentu za mnenje. 

Obrazložitev 

Potrebno je oceniti učinek dejavnosti, ki jih podpira EFSI, zlasti kar zadeva ustvarjanje 

delovnih mest. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

  

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

vsej Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank, organov 



 

PE551.765v03-00 196/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

upravljanja evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov, predstavnikov 

malih in srednjih podjetij ter 

strokovnjakov na področju politike 

zaposlovanja in socialne politike.  S tem bi 

bila vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji, pristop, s katerim se 

spodbuja dostopanje do nje, pa je 

večjezičen in postopoma vse bolj 

decentraliziran, kar pospešuje učinkovito 

razširjanje informacij.  

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta2, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta3. Cilji navedenih programov se s 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta2, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) št. 

1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta3. Cilji navedenih programov se s 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 
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Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI, ne da bi pri tem 

žrtvovali prvotne cilje teh programov. 

__________________ __________________ 

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 

raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 

raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 

javnosti v strukturirani obliki in se tako 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 

javnosti v strukturirani obliki in se tako 
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vlagateljem zagotovijo zanesljive 

informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

vlagateljem zagotovijo zanesljive in 

pregledne informacije, na podlagi katerih 

lahko sprejemajo naložbene odločitve. V 

zvezi z dinamičnim seznamom je treba 

pozornost posvetiti varovanju ključnih 

poslovnih skrivnosti. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in dejanskem socialnem 

in gospodarskem učinku EFSI s posebnim 

poudarkom na ustvarjanju delovnih mest. 

Zato bi morala EIB vsako leto predložiti 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

poročilo, da podata mnenje. 

Obrazložitev 

Namen predloga je natančneje določiti vsebino rednih poročil, ki jih mora EIB zagotavljati 

Evropskemu parlamentu in Svetu. Kot že omenjeno, je treba obvezno oceniti, ali financirane 

naložbe vplivajo na ustvarjanje delovnih mest. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

1. Na podlagi pooblastila Evropskega 

sveta in Evropskega parlamenta lahko 
Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). Ta sporazum 

se posreduje Evropskemu parlamentu in 

Svetu in se objavi. 
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Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati kakovostne javne 

in zasebne naložbe v Uniji in zagotavljati 

večji dostop do financiranja podjetjem z do 

3000 zaposlenimi, s posebnim poudarkom 

na malih in srednjih ter mikro in socialnih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). Splošni cilj 

EFSI je podpreti cilje strategije Evropa 

2020 ter spodbujati trajnostno, 

vključujočo in dolgoročno rast ter 

ustvarjanje delovnih mest v Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic oziroma 

regionalnih in lokalnih organov, ter 

subjekti zasebnega sektorja. 

 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 
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Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 

2. Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. To vozlišče je pregledno in 

neodvisno. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. EIAH v 

sodelovanje s Komisijo sprejme 

komunikacijsko strategijo za obveščanje 

javnosti o svojih dejavnostih.  

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

upravnih organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank, upravnih 

organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov, strokovnjakov na 

področju zaposlovanja in socialnih zadev 

ter se redno posvetuje z zadevnimi 

deležniki. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice, ki pristopijo k 

sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek 

zagotovijo zlasti v obliki denarnih sredstev 

ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge 

tretje osebe lahko svoj prispevek 

zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev. 

3. Države članice, ki pristopijo k 

sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek 

zagotovijo zlasti v obliki denarnih sredstev 

ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge 

tretje osebe lahko svoj prispevek 

zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev. 

Komisija pri določanju fiskalne 

prilagoditve v okviru preventivnega in 

korektivnega dela Pakta za stabilnost in 

rast ne upošteva finančnih prispevkov 

držav članic, vključno z morebitnimi 

prispevki v naložbene platforme. V 

primeru presežene referenčne vrednosti za 

primanjkljaj Komisija ne sproži postopka 

čezmernega primanjkljaja, če je presežek 

nastal zgolj zaradi prispevka in če je 

majhen ter po pričakovanjih začasen. 

Tudi v primeru presežene referenčne 

vrednosti za dolg se postopek ne sproži, če 

je presežek nastal zgolj zaradi prispevkov 

v EFSI. 

Obrazložitev 

Da bi bili pozitivni učinki na evropsko gospodarstvo čim večji, je treba spodbujati čim 

številčnejšo udeležbo držav članici v EFSI. Finančni prispevki držav članic, tudi prispevki v 

platformah za naložbe, ne sprožijo postopka čezmernega primanjkljaja. 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 



 

PE551.765v03-00 202/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Med člani usmerjevalnega odbora so 

predstavniki z dokazanim strokovnim 

znanjem na področju politike 

zaposlovanja in socialne politike, ki so 

sposobni reševati velike socialno-

ekonomske težave v Uniji. Usmerjevalni 

odbor izmed svojih članov izvoli 

predsednika. Usmerjevalni odbor deluje 

na pregleden in neodvisen način. 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če Komisija ali EIB glasujeta proti 

odločitvi usmerjevalnega odbora, se 

odločitev ne sprejme. 

Če Komisija ali EIB glasujeta proti 

odločitvi usmerjevalnega odbora, se 

odločitev ne sprejme. V tem primeru se 

razlogi za glasovanje proti predstavijo 

članom odbora. Evropski parlament se o 

morebitnih sporih obvesti v letnem 

poročilu. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij (vključno z 

naložbenimi platformami) v skladu z 
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jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo. 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije (vključno z 

naložbenimi platformami) v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo. 

 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja osem 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem, poznavanje 

zadevnih sektorjev in njihovih posebnosti 

in/ali makroekonomije.  Najmanj en 

strokovnjak ima ustrezno znanje za 

ocenjevanje učinkov na zaposlovanje in 

socialnih učinkov projektov. Vse 

strokovnjake imenuje usmerjevalni odbor 

za triletni mandat, ki se lahko obnovi na 

podlagi njihovih kompetenc in po 

preglednem in neodvisnem postopku. Vsi 

strokovnjaki podajo pisno izjavo, da v 

zvezi z naložbenimi operacijami niso v 

navzkrižju interesov.  

 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Direktiva (XXXX) Evropskega 

parlamenta in Sveta o zagotavljanju 

uravnotežene zastopanosti spolov med 

neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo 

na borzi, in s tem povezanih ukrepih 

(2012/0299/COD) se uporablja za vse 
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postopke imenovanja, izbire ali 

zaposlovanja v organih EFSI. 

Obrazložitev 

Direktiva o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov je zelo pomembna tudi za odbor 

EFSI, saj bo uravnotežena zastopanost spolov pozitivno vplivala na naložbeno strukturo. 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). Vse 

zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije, prispevajo k doseganju ciljev 

strategije Evropa 2020 in podpirajo 

katerega koli od naslednjih splošnih ciljev: 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije; 

(b) kapitalske naložbe v podporo socialni 

politiki, vključno s socialnimi storitvami, 
izobraževanje od mladih let in 

usposabljanje, sektor zdravja in nege, 

raziskave in razvoj, informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo ter inovacije, 

socialno gospodarstvo in socialna 

podjetja; 
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Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest, 

javnih storitev in na socialnem področju; 

 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (ea) naložbe z visokimi socialno-

ekonomskimi donosi, ki podpirajo 

trajnostno in dolgoročno rast, ustvarjanje 

delovnih mest ter gospodarsko, socialno 

in teritorialno kohezijo; 

 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Da bi usmerjal izbiro projektov, ki jih 

EFSI lahko podpira, usmerjevalni odbor 

vključi vprašanje učinka na zaposlovanje 

in socialnega učinka v strateške 

usmeritve, smernice za strateško 

dodeljevanje sredstev ter politike in 

postopke na področju poslovanja, 

vključno z naložbeno politiko. 
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Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. EFSI se lahko 

uporablja tudi za sofinanciranje 

projektov, ki so upravičeni v okviru 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov. 

Obrazložitev 

EFSI je treba obravnavati kot naložbeno orodje, ki dopolnjuje že obstoječe evropske 

strukturne sklade. Da bi čim bolj povečali učinke obeh orodij, bi zato morali projekti 

sofinanciranja med EFSI in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi delovati 

obojestransko. Uporaba finančnih instrumentov, ki so na voljo v okviru EFSI, na primer 

posojil, bi lahko pripomogla zlasti k nadaljevanju številnih pomembnih projektov v okviru 

strukturne politike, ki so zaradi pomanjkanja javnih sredstev ustavljeni. 

 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

ter regionalnih in lokalnih organov 
spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 
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Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k doseganju 

ciljev politik EU. 

2. Komisija in EIB redno, strukturirano in 

pregledno pripravljata, posodabljata in 

razširjata informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbah, ki znatno prispevajo k 

doseganju ciljev politik EU. 

 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice, regionalne in/ali 

lokalne oblasti redno, pregledno in 

strukturirano pripravljajo, posodabljajo in 

razširjajo informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbenih projektih na svojem 

ozemlju. 

 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Komisiji o 

operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah EIB, ki se izvajajo na podlagi te 

uredbe. Poročilo vključuje oceno 

skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva 

EU in ključne kazalnike uspešnosti, 

določene v skladu s členom 2(1)(g). 

Poročilo vključuje tudi statistične, finančne 

in računovodske podatke o vsaki 

1. EIB in investicijski odbor EFSI, po 

potrebi v sodelovanju z EIS, vsako polletje 

poročata Komisiji, Svetu in Evropskemu 

parlamentu o operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah EIB in EFSI, ki se 

izvajajo na podlagi te uredbe. Poročilo 

vključuje oceno skladnosti z zahtevami o 

uporabi jamstva EU in ključne kazalnike 

uspešnosti, določene v skladu s členom 

2(1)(g). Poročilo vključuje tudi statistične, 
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posamezni operaciji financiranja in 

naložbeni operaciji EIB ter o vseh 

operacijah skupaj. 

finančne in računovodske podatke o vsaki 

posamezni operaciji financiranja in 

naložbeni operaciji EIB ter o vseh 

operacijah skupaj. Poročilo vključuje tudi 

podrobno oceno kakovosti zadevnih 

operacij iz člena 5. 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) oceno prispevka k ciljem Unije, zlasti 

v zvezi s strategijo Evropa 2020 glede 

zaposlovanja, izobraževanja in 

zmanjšanja revščine; 

 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) oceno števila, kakovosti in trajnosti 

ustvarjenih delovnih mest; 

 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB; 

(d)  oceno kakovosti operacij financiranja 

in naložbenih operacij EIB ter doseženih 

rezultatov; 
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Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija v skupno poročilo o 

zaposlovanju, ki je priloženo sporočilu 

Komisije o letnem pregledu rasti, vključi 

temeljito oceno neposrednega učinka 

naložb, financiranih iz EFSI, na 

ustvarjanje delovnih mest in analizo 

učinkov prelivanja takih naložb na 

zaposlovanje v Evropi. 

 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o 

delovanju EFSI; 

(a) EIB objavi podrobno poročilo o 

delovanju EFSI in njegovih rezultatih 

glede ustvarjene rasti in delovnih mest; 

 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po 

potrebi priloži ustrezne zakonodajne 

predloge. 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

celovito oceno kakovosti, da bi ocenila 

dejanski socialno-ekonomski učinek tega 

posebnega strateškega načrta na uporabo 
te uredbe, tej oceni pa po potrebi priloži 

ustrezne zakonodajne predloge. 
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Obrazložitev 

Sklad EFSI bi bilo treba po treh letih celovito oceniti, da bi lahko presodili, ali je dosegel 

svoje cilje kot kratkoročni instrument za izredno pomoč. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera goljufije, korupcije, 

pranja denarja ali druge nezakonite 

dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim 

interesom Unije. 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera goljufije, korupcije, 

pranja denarja ali kakršne koli druge 

nezakonite dejavnosti, ki bi lahko škodila 

finančnim interesom Unije. 
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15.4.2015 

MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE 

za Odbor za proračun ter Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavka mnenja: Miriam Dalli 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Komisija v obrazložitvenem memorandumu predloga o evropskem skladu za strateške 

naložbe priznava, da se je raven naložb v EU od leta 2007, ko je bila najvišja, zaradi 

gospodarske in finančne krize znižala za okoli 15 %. To zavira tudi gospodarsko okrevanje, 

ustvarjanje delovnih mest, dolgoročno rast in konkurenčnost. V predlogu je poudarjeno, da ta 

naložbena vrzel pomeni tveganje za izpolnitev ciljev iz strategije Evropa 2020. 

Pripravljavka mnenja želi spomniti, da je Evropa 2020 strategija EU za rast za to desetletje, 

torej orodje, s katerim naj bi EU postala pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Te 

tri medsebojno povezane prednostne naloge bi morale EU in državam članicam omogočiti 

visoko zaposlenost, produktivnost in socialno kohezijo. V praksi to pomeni, da namerava EU 

do leta 2020 izpolniti pet ambicioznih ciljev: na področju zaposlovanja, inovacij, 

izobraževanja, socialne vključenosti ter podnebja in energije. Zato je odločilnega pomena, da 

bodo ti cilji ustrezno in zadovoljivo obravnavani tudi v okviru evropskega sklada za strateške 

naložbe. 

Naložbe so danes najmočnejše orodje, s katerim bo lahko Evropa močno preobrazila in 

posodobila svoje gospodarstvo ter si zagotovila socialno in teritorialno kohezijo. Ni pa 

pomembna samo količina naložb, temveč tudi, kako in kam se vlaga. Žal se preveč pozornosti 

namenja varčevanju, manj pa ukrepom za spodbujanje rasti. Zaradi teh napačnih izračunov so 

največ trpele zasebne in javne naložbe, ki jih je premalo, da bi lahko pomagale k okrevanju ali 

da bi spodbudile prihodnjo rast. Zato je treba s političnimi ukrepi na evropski in nacionalni 

ravni preobrniti gibanje gospodarstva od upadanja spet navzgor, da bomo lahko ekonomske, 

socialne in okoljske izzive Evrope reševali z enako močjo in zagnanostjo. 
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Pripravljavka mnenja je prepričana, da nam lahko evropski sklad za strateške naložbe 

omogoči izvajanje prepotrebnih strukturnih reform, ki nam bodo pomagale preobraziti 

gospodarstvo, tako da bo postalo bolj trajnostno in da bo učinkoviteje porabljalo vire. To je 

naša priložnost za močno podporo inovacijam ter raziskavam in razvoju na področju okolja in 

zdravstva, saj lahko razvijajoči se tehnologiji, tudi tisti, ki je še v predstavitveni fazi, 

zagotovimo bolj usmerjeno financiranje.  

Vizija pripravljavke mnenja je, da bi imeli:  

1. infrastrukturno unijo, ki bi temeljila na jasni politični zavezanosti, kjer bi imele 

prednost tehnologije obnovljivih virov in naložbe v nizkoogljično energijo, zajeti bi 

bili tudi obsežni naložbeni programi za posodobitev in nadgradnjo zmogljivosti za 

proizvodnjo električne energije in energetskih omrežij, zastavili bi si nov zavezujoč 

cilj glede povezovalnih vodov med državami članicami, oblikovali evropska 

nadomrežja ter našli nove rešitve za shranjevanje in plinska vozlišča, s katerimi bi si 

zagotovili oskrbo z energijo;  

2. energetsko unijo, katere osrednja prednostna naloga bi bila trajnostna, z viri učinkovita 

in na podnebje odporna gospodarska rast, ki bi spodbujala konkurenčnost evropskih 

industrijskih panog in gospodarstev, temeljila pa bi na dolgoročnih družbeno-

ekonomskih in okoljskih koristih zaradi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, 

varstva okolja in ustreznega ravnanja z odpadki;  

3. revolucionaren pristop k mobilnosti, da bi zmanjšali okoljski odtis naših prometnih 

sistemov, da bi imeli v sektorju mobilnosti več ekoloških inovacij, da bi zmanjšali 

emisije iz avtomobilov, spodbujali uporabo goriva iz obnovljivih virov, vlagali v čist 

javni promet, električno mobilnost in trajnostne alternative težkim tovornim vozilom 

in pomorskemu prometu;  

4. krovni cilj, da bi morali pri prehodu na nov energetski model v naložbenem programu 

zagotoviti tudi močan socialni vidik in zajeti njegovi bistveni prvini – ustvarjanje 

delovnih mest in trajnostno rast.  

Pripravljavka mnenja je glede na povedano prepričana, da je evropski sklad za strateške 

naložbe priložnost, da se poleg obnovljene rasti in kakovostnih delovnih mest spoprimemo 

tudi z odločilnimi izzivi 21. stoletja, namreč z globalno konkurenco in trajnostjo, z bojem 

proti podnebnim spremembam in energetskim prehodom za dekarbonizacijo gospodarstva. To 

moramo storiti skladno s strategijo Evropa 2020 ter energetskim in podnebnim svežnjem EU 

do leta 2030. Zato moramo svojo naložbeno strategijo osrediniti na vizijo Evrope, ki jo želimo 

zgraditi. 

Stališče pripravljavke mnenja je, da je prehod na trajnostno, z viri učinkovito in 

dekarbonizirano gospodarstvo krovna prednostna naloga in cilj politike za prihodnji razvoj 

Evrope. Izziv je ogromen, a druge poti naprej ni. Če želimo uspešno preobraziti svoje 

gospodarstvo, bodo v prihodnjih letih potrebne ambiciozne naložbe. Če bomo vlagali kar 
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povprek, Evrope ne bomo spravili nazaj na pravo pot. Naložbene priložnosti, ki jih prinaša 

evropski sklad za strateške naložbe, moramo usmeriti v našteta glavna prednostna področja 

EU.  
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da obravnavata 

naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe 1 

Predlog uredbe 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

UREDBE EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

UREDBE EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 

in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

o Evropskem skladu za strateške naložbe 

 

Predlog spremembe 2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 

zagona pri financiranju naložb lahko to 

dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 

in povpraševanje ter omogočili trajno 

povečanje potenciala za rast. 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

prekine začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za izboljšanje 

evropske konkurenčnosti in spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina. Evropa se mora 

osredotočiti na zmanjšanje birokracije in 

upravnega bremena za podjetja, odpreti 

mora notranji trg za naložbe ter ohraniti 

zmožnost finančnih trgov, da zagotavljajo 

likvidnost, ki je potrebna za financiranje 

zasebnih naložb. Poleg ponovnega zagona 

pri financiranju naložb lahko to dvoje 

prispeva k vzpostavitvi kroga pozitivnih 

učinkov, v katerem bodo naložbeni projekti 

podpirali zaposlovanje in povpraševanje ter 

omogočili trajno povečanje potenciala za 
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rast. 

 

Predlog spremembe 3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) EFSI bi moral dopolnjevati celostno 

strategijo za izboljšanje evropske 

konkurenčnosti in pridobivanje naložb. 

Strukturne reforme, javnofinančna 

disciplina in poenostavitev zakonodaje so 

predpogoji za izboljšanje okolja za 

zasebne naložbe v Evropi. 

 

Predlog spremembe 4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih 

naložbenih projektov. 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

Unija ni dovolj prizadevala spodbujati rast 

kljub pobudam, opredeljenim v strategiji 

Evropa 2020, s katero je bil uveden pristop 

za pametno, okoljsko trajnostno in 

socialno vključujočo rast. Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih in 

okoljsko trajnostnih naložbenih projektov. 

 

Predlog spremembe 5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Učinkovitost oživitve naložb je treba 

presojati tudi glede na to, v kolikšni meri 

lahko ponovno spodbudi zasebne 

vlagatelje k dolgoročnemu financiranju 

gospodarstva, saj se trenutno velik del 

zasebnih prihrankov v EU (okoli 

16 000 milijard EUR) vlaga predvsem 

kratkoročno in pogosto zunaj EU. 

 

Predlog spremembe 6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 

naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 

krepitvi gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije. 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji z 

omogočanjem večjega dostopa do 

financiranja, da bi spodbudili trajnostno 

gospodarsko rast. Večji dostop do 

financiranja naj bi se zagotovil zlasti malim 

in srednjim podjetjem ter zadružnim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3000 

zaposlenimi. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 

naložb v Evropi s pomočjo sklada EFSI 

naj bi pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

socialne in teritorialne kohezije Unije ter 

učinkovite rabe energije in virov s 

prehodom na trajnostno, digitalno in 

krožno gospodarstvo. 

Obrazložitev 

Cilj teh ambicioznih naložb na ravni EU morajo biti nujno potrebne strukturne reforme, da bi 

naše gospodarstvo naredili bolj trajnostno in ponovno okrepili industrijsko zmogljivost 

Evrope, njena mala in srednja podjetja ter mikropodjetja.  
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Predlog spremembe 7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju 

ciljev politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko družbeno, okoljsko in 

ekonomsko dodano vrednostjo, visokim 

potencialom za ustvarjanje trajnostnih 

kakovostnih delovnih mest in za 

doseganje ciljev politik Unije, predvsem 

energetskih in podnebnih ciljev Unije ter 

njenih ciljev na področju učinkovitosti, 

določenih v strategiji Evropa 2020 in v 

okviru podnebne in energetske politike do 

2030, ter ciljev glede trajnostnega razvoja 

in Unije inovacij s posebnim poudarkom 

na raziskavah in inovacijah na področju 

zdravja in razvoja novih zdravil. Prav tako 

bi moral prispevati k preoblikovanju v 

zeleno in trajnostno gospodarstvo, ki 

učinkovito izkorišča vire. 

Predlog spremembe 8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 

tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 

pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 

tako da bi EIB in Evropskemu 

investicijskemu skladu (EIS) omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih 

kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 

tveganja. To še zlasti velja za podjetja na 

podeželju, kjer sta nujno potrebni 

gospodarska rast in ohranitev delovnih 

mest. EFSI bi moral tem podjetjem 

pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 

tako da bi EIB in Evropskemu 

investicijskemu skladu (EIS) omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih 

kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
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okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. 

 

Predlog spremembe 9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 

področju zagotavljanja financiranja malim 

in srednjim podjetjem ter podjetjem s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 

treba usmeriti prek Evropskega 

investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 

lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 

dejavnostih. 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 

področju zagotavljanja financiranja malim 

in srednjim podjetjem, zlasti na podeželju, 

ter podjetjem s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo bi bilo treba usmeriti prek 

Evropskega investicijskega sklada (EIS), 

da bi EFSI lahko uporabljal izkušnje EIS 

pri teh dejavnostih. 

 

Predlog spremembe 10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte, ki 

prinašajo velike družbene, trajnostne, 

okoljske in ekonomske koristi. Zlasti bi se 

moral usmeriti v okoljsko in družbeno 

trajnostne projekte, ki spodbujajo 

ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, 

dolgoročno rast in trajnost, učinkovito 

rabo virov in energetsko učinkovitost ter 

nove tehnologije v zdravstvu, zeleno 

gospodarstvo in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
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najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi.  

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

Predlog spremembe 11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Pri izbiranju projektov, ki so 

upravičeni do podpore iz sklada EFSI, bi 

bilo treba posebno pozornost nameniti 

energijski učinkovitosti, da bi zagotovili, 

da projekti na področju energijske 

učinkovitosti konkurirajo pod enakimi 

pogoji kot projekti, katerih cilj je povečati 

ponudbo energije ali razvijati nove 

infrastrukture. Projekti na področju 

energijske učinkovitosti in projekti za 

prilagajanje odjema bi se morali 

obravnavati pod enakimi pogoji kot 

projekti za ponudbo energije, kar zadeva 

analizo stroškov in koristi. 

Obrazložitev 

V sporočilu z dne 25. februarja 2015 o energetski uniji (COM(2015)0080) z naslovom 

Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost, je 

poudarjeno, da „je treba temeljito premisliti o energijski učinkovitosti in jo obravnavati kot 

vir energije, ki predstavlja vrednost prihranjene energije. Pri pregledu zasnove trga bo 

Komisija zagotovila, da bosta imela energijska učinkovitost in prilagajanje odjema enak 

pomen kot proizvodne zmogljivosti.“ 

 

Predlog spremembe 12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v okolju 

prijazne in družbeno sprejemljive projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji in 

obenem imeti posebno vlogo pri 

omogočanju naložb, tudi v državah, ki jih 

je finančna kriza najbolj prizadela, in 

drugimi prikrajšanimi območji v Evropi, 

ki se nahajajo na podeželju. EFSI bi bilo 

treba uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

 

Predlog spremembe 13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko, 

socialno, okoljsko upravičene in tehnično 

izvedljive ter dovolj zrele, kar pomeni, da 

lahko vključujejo določeno stopnjo 

ustreznega tveganja, vendar še vedno 

izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev 

financiranja iz EFSI, namreč da ustvarijo 

kakovostna delovna mesta, spodbujajo 

prehod v nizkoogljično gospodarstvo ter 

spodbujajo socialno in ozemeljsko 

kohezijo znotraj Unije. 

 

Predlog spremembe 14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) EFSI bi moral biti usmerjen tudi v 

inovativne naložbene projekte 

strukturnega pomena za prihodnost 

Evropske unije in njenih državljanov na 

številnih področjih prihodnosti, ki so 

premalo izkoriščena in prispevajo k 

trajnostnemu razvoju, kot so novi viri 

energije, varstvo in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti ter zeleno in modro 

gospodarstvo. 

 

Predlog spremembe 15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju javnih in zasebnih 

naložbenih projektov v zelenem in 

krožnem gospodarstvu, odbor pa bi moral 

zagotavljati okoljsko sprejemljivost 

projektov. Investicijski odbor bi moral biti 

odgovoren usmerjevalnemu odboru EFSI, 

ki bi moral nadzirati izpolnjevanje ciljev 

EFSI in politik Evropske unije. 

Usmerjevalni odbor EFSI bi moral biti za 

svoje odločitve odgovoren Evropskemu 

parlamentu. Da bi dejansko lahko uporabil 

izkušnje EIS, bi moral EFSI podpirati 

financiranje za EIS, da bi lahko EIS izvajal 

posamezne projekte za mala in srednja 

podjetja ter manjša podjetja s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo z visoko 

okoljsko in družbeno dodano vrednostjo. 
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Predlog spremembe 16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 

prispevajo v EFSI in sodelujejo v 

upravljavski strukturi EFSI. 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. 

 

Predlog spremembe 17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Postopki za izvajanje EFSI in 

formalne zaveze držav članic bodo 

pomembni za uspeh sklada, vendar je 

treba sprejeti tudi ukrepe, ki bodo 

zagotovili, da bodo v skladu z objektivnimi 

merili izbrani najboljši projekti, ne glede 

na njihov nacionalni izvor. 

 

Predlog spremembe 18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo 

treba upravljati v skladu s predpisi in 

(24) Operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo 

treba upravljati v skladu s predpisi in 
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postopki EIB, vključno z ustreznimi 

nadzornimi ukrepi in ukrepi za 

preprečevanje utaje davkov, ter ustreznimi 

predpisi in postopki, ki se nanašajo na 

Evropski urad za boj proti goljufijam 

(OLAF) in Računsko sodišče, vključno s 

tristranskim sporazumom med Evropsko 

komisijo, Računskim sodiščem in EIB. 

postopki EIB, ter, kar zadeva njene 

horizontalne in sektorske politike, 
vključno z ustreznimi nadzornimi ukrepi in 

ukrepi za preprečevanje utaje davkov, ter 

ustreznimi predpisi in postopki, ki se 

nanašajo na Evropski urad za boj proti 

goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče, 

vključno s tristranskim sporazumom med 

Evropsko komisijo, Računskim sodiščem 

in EIB. 

Obrazložitev 

Dodano besedilo je potrebno, da se pojasni, da bi bilo treba spoštovati politike EIB v okviru 

EFSI, na primer na področju prometne, energetske in podnebne politike, ker se je EIB 

zavezala, da bo svoj običajni postopek ocenjevanja projektov uporabila za vse projekte, ki se 

bodo nato financirali iz EFSI. 

Predlog spremembe 19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila ustreznost, uspešnost in družbeno-

ekonomski in okoljski učinek projektov ter 

opredelila načine za izboljšanje prihodnjih 

dejavnosti. Takšne ocene bi morale 

prispevati k odgovornosti in analizi 

okoljske, družbene in ekonomske trajnosti. 

Ocena učinka bi morala upoštevati tudi 

učinkovitost projektov z vidika rabe virov. 

Predlog spremembe 20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
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podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji ter posebej prilagojena 

potrebam malih in srednjih podjetij. 

 

Predlog spremembe 21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta2, ter za Instrument za 

povezovanje Evrope, določen z Uredbo 

(EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta3. Cilji navedenih 

programov se s skladom EFSI ne 

podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 

zmanjšanje sredstev za navedena 

programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 

v obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato 

je primerno preusmeriti del financiranja, 

(29) Prispevek iz proračuna Unije za 

proračunski jamstveni sklad EU bosta 

postopoma potrjevala Evropski parlament 

in Svet v okviru letnih proračunskih 

postopkov do leta 2020. V ta namen bi 

moral proračunski organ, kjer je 

primerno, izkoristiti vse razpoložljive 

mehanizme prožnosti in ustrezne določbe 

na podlagi uredbe o večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2014–2020. 
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ki je trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. 

__________________  

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 

za raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

 

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 

 

Predlog spremembe 22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Države članice so začele tudi delo na 

nacionalni ravni na področju 

opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 

seznama projektov nacionalnega pomena. 

Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 

EIB, bi morale vključevati povezave na 

ustrezne nacionalne sezname projektov. 

(32) Države članice so začele tudi delo na 

nacionalni ravni na področju 

opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 

seznama okoljsko inovativnih projektov 

nacionalnega pomena. Informacije, ki jih 

pripravljata Komisija in EIB, bi morale 

vključevati povezave na ustrezne 

nacionalne sezname projektov. 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 

opredeljene v dinamičnem seznamu 

projektov, za opredelitev in izbor 

projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, 

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 

opredeljene v dinamičnem seznamu 

projektov, za opredelitev in izbor okoljsko 

trajnostnih projektov, ki bodo prejeli 
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bi moral biti dinamični seznam projektov 

širši in zajemati projekte iz celotne Unije. 

Seznam lahko vključuje projekte, ki se 

lahko v celoti financirajo iz sredstev 

zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih 

instrumentov, zagotovljenih na evropski ali 

nacionalni ravni. EFSI bi moral biti 

sposoben podpirati projekte, opredeljene v 

dinamičnem seznamu projektov, in vlagati 

vanje, vendar pa vključenost projekta na 

seznam ne bi smela avtomatično pomeniti 

dostopa do podpore iz EFSI in EFSI bi 

moral imeti možnost, da izbere in podpira 

tudi projekte, ki niso vključeni na seznam. 

podporo iz EFSI, bi moral biti dinamični 

seznam projektov širši in zajemati okoljsko 

trajnostne projekte iz celotne Unije. 

Seznam lahko vključuje projekte, ki se 

lahko v celoti financirajo iz sredstev 

zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih 

instrumentov, zagotovljenih na evropski ali 

nacionalni ravni. EFSI bi moral biti 

sposoben podpirati okoljsko trajnostne 

projekte, opredeljene v dinamičnem 

seznamu projektov, in vlagati vanje, vendar 

pa vključenost projekta na seznam ne bi 

smela avtomatično pomeniti dostopa do 

podpore iz EFSI in EFSI bi moral imeti 

možnost, da izbere in podpira tudi projekte, 

ki niso vključeni na seznam. 

 

Predlog spremembe 24 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33a) Pri izboru projektov, ki bodo prejeli 

podporo iz EFSI, bi morali imeti prednost 

projekti, ki gospodarno izkoriščajo vire. 

Projektov z visokimi emisijami ogljika in 

tistih z intenzivno rabo virov ne bi smeli 

podpirati. 

 

Predlog spremembe 25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33b) Ob upoštevanju izračunov Komisije 

o potrebnih 142 milijardah EUR naložb v 

infrastrukturo prenosnega omrežja, 

omrežja na morju in pametnega omrežja, 

bi morali posebej podpirati projekte, ki 

zadovoljujejo to potrebo. 
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Predlog spremembe 26 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (36a) Ker bo EFSI sestavljen iz večjega 

obsega prerazporejenih sredstev iz 

proračuna EU, bi moral imeti Parlament 

pravico, da pokliče komisarja EU za 

proračun v Parlament z namenom 

izvajanja nadzora nad uporabo proračuna 

EU, zlasti kar zadeva uspešnost in 

rezultate porabe. 

Obrazložitev 

Komisarka za proračun in Računsko sodišče sta zahtevala spremembo kulture institucij EU 

glede ravnanja s proračunom EU, zlasti večji poudarek na odgovornosti ter usmerjenost v 

uspešnost in rezultate porabe. Zato je pomembno, da Parlament izvaja nadzor nad temi 

elementi in zahteva odgovornost komisarja. Ta pravica bi morala biti omejena le na nadzor 

nad komisarjem, da se ohrani neodvisnost upravljanja EFSI. 

 

Predlog spremembe 27 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI), ki so okoljsko 

trajnostne. 

 

 

Predlog spremembe 28 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in Namen EFSI je podpirati okolju prijazne 
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zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

in družbeno sprejemljive naložbe v Uniji 

in zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). Naložbe, ki 

jih podpira EFSI, so prednostno 

usmerjene v nove in inovativne vire rasti 

ter omogočajo prehajanje gospodarstva 

EU na resnično trajnostno gospodarstvo. 

 

Predlog spremembe 29 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. Države članice in 

druge tretje osebe ne sodelujejo v 

upravljavski strukturi EFSI. 

 

Predlog spremembe 30 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Opredelitve pojmov 

 Zgolj za namene te uredbe se uporabljajo 

naslednje opredelitve: 

 (a) „nacionalne spodbujevalne banke ali 

institucije“ pomenijo pravne subjekte, ki 

na profesionalni ali komercialni podlagi 
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opravljajo finančne dejavnosti in imajo 

pooblastilo države članice, dano bodisi na 

državni, regionalni ali lokalni ravni, da 

opravljajo dejavnosti javnega razvoja ali 

spodbujevalne dejavnosti; 

 (b)„mala in srednja podjetja“ ali „MSP“ 

pomenijo mikro, mala in srednja podjetja, 

kot so opredeljena v Priporočilu št. 

2003/361/ES; 

 (c) „podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo“ pomeni pravne subjekte z 

do 3000 zaposlenimi, ki niso MSP; 

 

Predlog spremembe 31 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa, da so operacije, 

ki se izvajajo s podporo EFSI, in druge 

operacije EIB jasno ločene. 

Sporazum o EFSI določa, da so operacije, 

ki se izvajajo s podporo EFSI, in druge 

operacije EIB jasno ločene. Dodano 

vrednost zagotavlja usmerjevalni odbor na 

podlagi profila tveganja EFSI in 

izpolnjevanja ciljev politike, določenih v 

členu 5(2). 

 

Predlog spremembe 32 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Sporazum o EFSI določa posebna in 

merljiva merila za oceno prispevka 

projektov k splošnim ciljem politike iz 

člena 5(2). 
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Predlog spremembe 33 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU.  

2. Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB, ne da bi pri tem ustvarjali 

dodatne upravne obremenitve ali sisteme. 

Cilj EIAH je nadgraditi obstoječe 

svetovalne službe EIB in Komisije z 

zagotavljanjem svetovalnih storitev pri 

izbiri, pripravi in razvoju naložbenih 

projektov, tako da imajo prednost 

trajnostni in nizkoogljični projekti na 

področju energije, prometa in učinkovite 

rabe virov, ter hkrati delovati kot enotno 

strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje znotraj Unije. To vključuje 

podporo pri uporabi tehnične pomoči za 

strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. EIAH je 

strukturiran tako, da lajša obravnavanje 

postopkovnih potreb malih in srednjih 

podjetij. 

Obrazložitev 

EIAH bi moral posebno pozornost nameniti projektom, ki ustrezajo ciljem EU na področju 

energije, podnebja in trajnostnega razvoja. V zvezi s tem imata energetska učinkovitost in 

učinkovita raba virov največji potencial, da EU prineseta številne koristi: največji potencial 

za zmanjšanje stroškov (povečanje konkurenčnosti določenih sektorjev), ustvarjanje številnih 

delovnih mest, odlična stroškovna učinkovitost ter zanesljivejša oskrba z energijo in viri, kar 

bo povečalo odpornost EU in podporo za mala in srednja podjetja.  

 

Predlog spremembe 34 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

upravnih organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov. 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih in regionalnih spodbujevalnih 

bank ter upravnih organov evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov in 

gradi ustrezna partnerstva na ravni držav 

članic. 

 

Predlog spremembe 35 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice, ki pristopijo k 

sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek 

zagotovijo zlasti v obliki denarnih sredstev 

ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge 

tretje osebe lahko svoj prispevek 

zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev. 

3. Države članice, ki pristopijo k 

sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek 

zagotovijo zlasti v obliki denarnih sredstev 

ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge 

tretje osebe lahko svoj prispevek 

zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev. 

Za prispevke držav članic veljajo vsa 

obstoječa pravila Pakta za stabilnost in 

rast. 

 

Predlog spremembe 36 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno s profilom tveganja 

EFSI in naložbeno politiko za projekte, za 

katere lahko EFSI zagotavlja podporo, da 

bi zagotovili dodano vrednost EFSI v 

primerjavi z običajnimi operacijami EIB 

in skladnost s cilji na podlagi člena 5(2) 

ter cilji socialne, gospodarske in 
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teritorialne kohezije iz Pogodbe EU. 

Usmerjevalni odbor deluje popolnoma 

pregledno in izmed svojih članov izvoli 

predsednika. 

 

Predlog spremembe 37 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dokler sta edini vplačnici v EFSI Unija in 
EIB, se število članov in glasov v 

usmerjevalnem odboru razdeli glede na 

velikost posameznih prispevkov v obliki 

denarnih sredstev ali jamstev. 

Število članov v usmerjevalnem odboru se 

razdeli med Komisijo in EIB. 

 

Predlog spremembe 38 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor na 

skupni predlog Komisije in EIB za triletni 

mandat, ki se lahko obnovi. 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor na 

skupni predlog Komisije in EIB za triletni 

mandat, ki se lahko obnovi, vendar skupno 

ni daljši od 6 let. Izvršni direktor in 

namestnik izvršnega direktorja sta 

imenovana na podlagi odprtega in 

preglednega izbirnega postopka. 

 

Predlog spremembe 39 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 
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jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo.  

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5 na popolnoma pregleden in 

odgovoren način, ne glede na njihovo 

geografsko lokacijo. Investicijski odbor 

zagotovi tudi, da so projekti okolju 

prijazni. 

Obrazložitev 

Pri pripravi naložbenih strategij in smernic ter pri izbiri projektov bi bilo treba zagotoviti 

popolno preglednost in odgovornost, da bi izboljšali kakovost projektov ter zagotovili 

prevzemanje odgovornosti in neovirano izvajanje. Vse relevantne informacije in ocene za 

vsak projekt bi bilo treba objaviti.  

 

Predlog spremembe 40 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in strokovno 

znanje na splošnih področjih iz člena 5(2). 

Strokovnjake imenuje usmerjevalni odbor 

z odprtim in preglednim postopkom za 

triletni mandat, ki se lahko obnovi le 

enkrat. Zagotoviti je treba, da bo izbira 

projektov temeljila na načelih EIB in 

trajnostnih merilih iz člena 5.  

 

Predlog spremembe 41 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo 

treba upravljati v skladu s predpisi in 

postopki EIB ter ob upoštevanju njenih 

horizontalnih in sektorskih politik. 
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Obrazložitev 

Dodano besedilo je potrebno, da se pojasni, da bi bilo treba spoštovati vse strategije EIB v 

okviru EFSI, na primer na področju prometne, energetske in podnebne politike. To je precej 

logično, saj se je EIB zavezala, da bo svoj običajni postopek ocenjevanja projektov uporabila 

za vse projekte, ki se bodo nato financirali iz EFSI. 

 

Predlog spremembe 42 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

spodbujajo prehod na pametno, 

trajnostno, krožno in brezogljično 

gospodarstvo in ki jih odobri investicijski 

odbor iz člena 3(5), ali za financiranje EIS, 

da bi ta lahko izvajal operacije financiranja 

in naložbene operacije EIB v skladu s 

členom 7(2). Zadevne operacije so 

ekonomsko, okoljsko in socialno vzdržne 

in skladne s politikami Unije, s cilji 

trajnostnega razvoja Lizbonske pogodbe, z 

energetskimi in podnebnimi cilji Unije ter 

strategijo za rast Evropa 2020 in podpirajo 

naslednje splošne cilje: 

Predlog spremembe 43 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo;  

(a) razvoj trajnostne, nizkoogljične in 

energetsko učinkovite infrastrukture v 

skladu z dolgoročnimi cilji EU na 

področju podnebne, energetske in 

okoljske politike, vključno s področjem 

prometa, zlasti trajnostnih oblik prometa, 

električne mobilnosti, okolju prijaznih 

rešitev v industrijskih središčih, urbanih in 

oddaljenih območjih ter vzpostavitev 

alternativne in nizkoogljične prometne 
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infrastrukture; energijo, zlasti energetske 

povezave znotraj Unije, pametnih omrežij, 

pametnih števcev, zmogljivosti za 

shranjevanje električne energije in plina, 

da bi zmanjšali energetsko odvisnost; ter 

digitalno infrastrukturo; 

 

 

Predlog spremembe 44 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije;  

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, v inovativne zdravstvene 

rešitve, kot je e-zdravje, in nova 

učinkovita zdravila; v raziskave, razvoj in 

inovacije, zlasti v nove vrste obnovljivih 

virov energije ter nizkoogljične energije 

ter alternativna goriva, v projekte, ki so še 

v predstavitveni in pilotni fazi; v ekološke 

inovacije, v informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo; 

 

 

Predlog spremembe 45 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) povečanje obnovljivih virov energije ter 

energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 

virov; 

(c) razvoj in povečanje obnovljivih virov 

energije, nizkoogljičnih energetskih 

tehnologij, ukrepov za učinkovito rabe 

virov za spodbujanje krožnega 

gospodarstva in večja podpora za projekte 

energetske učinkovitosti, zlasti rešitve za 

prilagajanje odjema in obsežne energetske 

prenove stavb;. 
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Predlog spremembe 46 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) trajnostne infrastrukturne projekte na 

področju okolja, naravnih virov in biotske 

raznovrstnosti v skladu s sedmim 

okoljskim akcijskim programom ter na 

področju učinkovite rabe virov, 

zmanjšanja količine odpadkov, 

upravljanja voda, razvoja podeželja in 

mest, trajnostne mobilnosti v mestih in na 

področju socialnega gospodarstva; 

 

Predlog spremembe 47 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) inovativne naložbe na premalo 

izkoriščenih področjih, kot so nove oblike 

energije, varstvo in ohranjanje biotske 

raznovrstnosti ter zeleno gospodarstvo; 

 

 

Predlog spremembe 48 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 

za podporo namenskim naložbenim 

platformam in nacionalnim 

spodbujevalnim bankam, ki vlagajo v 

operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te 

uredbe. V tem primeru usmerjevalni odbor 

določi politiko v zvezi z upravičenimi 

naložbenimi platformami. 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 

za podporo namenskim naložbenim 

platformam ter nacionalnim in 

regionalnim spodbujevalnim bankam, ki 

vlagajo v operacije, ki ustrezajo zahtevam 

iz te uredbe.  
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 Poleg tega se jamstvo EU, da bi 

energijsko učinkovitost obravnavali kot 

samostojen vir energije, operacijam 

financiranja in naložbenim operacijam 

EIB dodeli le, če je bila na podlagi enakih 

konkurenčnih pogojev izvedena 

primerjava med naložbami v energijsko 

učinkovitost in prilagajanje odjema ter 

naložbami v proizvodne zmogljivosti, 

kadar je to tehnično izvedljivo in v skladu 

z načeli in merili iz Priloge Ia, ob 

upoštevanju upravičenih nujnih in 

izrednih premislekov glede energetske 

varnosti. 

Obrazložitev 

V sporočilu z dne 25. februarja 2015 o energetski uniji (COM(2015)0080) z naslovom 

Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v prihodnost, je 

poudarjeno, da „je treba temeljito premisliti o energijski učinkovitosti in jo obravnavati kot 

vir energije, ki predstavlja vrednost prihranjene energije. Pri pregledu zasnove trga bo 

Komisija zagotovila, da bosta imela energijska učinkovitost in prilagajanje odjema enak 

pomen kot proizvodne zmogljivosti.“ To bi se moralo odražati v zahtevah za odobritev 

jamstva EU. 

 

 

Predlog spremembe 49 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Jamstvo EU je združljivo z obstoječimi 

finančnimi instrumenti EU in se lahko 

uporabi za njihovo dopolnitev, 

pospeševanje ali krepitev. 

 

 

Predlog spremembe 50 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Zadevne operacije ne vključujejo: 

 (a) razgradnje ali gradnje jedrskih 

elektrarn; 

 (b) naložb v letališko infrastrukturo, razen 

če so povezane z varstvom okolja ali jih 

spremljajo naložbe, potrebne za blažitev 

ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva 

na okolje; 

 (c) naložb v infrastrukturo za premog in 

nafto; 

 (d) naložb v nove avtoceste ali nove ceste s 

štirimi ali več pasovi. 

Obrazložitev 

EFSI z davkoplačevalskim denarjem ne bi smel podpirati nekaterih določenih tveganih in 

spornih sektorjev. Točki (a) in (b) odražata določbe uredbe o Evropskem skladu za regionalni 

razvoj (Uredba (EU) št. 1301/2013). Točki (c) in (d) odražata določbe glede naložb v 

področja z zelo visokimi emisijami ogljika, ki sodijo med najbolj tvegana, kot navaja direktiva 

o presoji vplivov na okolje (Direktiva 2011/92/EU z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje). 

 

 

Predlog spremembe 51 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Brez poseganja v odstavek 5 se ciljni 

znesek doseže s postopnimi proračunskimi 

odobritvami za prevzem obveznosti za 

jamstveni sklad, ki se določijo v okviru 

letnega proračunskega postopka ob 

ustreznem upoštevanju vseh sredstev, ki 

so na voljo na podlagi Uredbe Sveta 

1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020, zlasti členov 11, 13, 14, ter po 

potrebi in kot rešitev v skrajni sili 

možnosti – ob popolnem upoštevanju točk 
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17 in 18 medinstitucionalnega sporazuma 

z dne 2. decembra 2013 –, da se sredstva 

prerazporedijo iz večletnih programov v 

okviru naslova 1A, če se izkaže, da so ti 

programi nezadostno izkoriščeni. 

Financiranje jamstvenega sklada, tako z 

vidika odobritev za prevzem obveznosti kot 

odobritev plačil, se pregleda v okviru 

vmesnega pregleda/revizije večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2014–2020, 

ki se bo začel izvajati najpozneje do konca 

leta 2016, kot predvideva člen 2 Uredbe 

Sveta št. 1311/2013 z dne 2. decembra 

2013 o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020. 

 

Predlog spremembe 52 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) se morebitni presežek z eno transakcijo 

vplača na posebno postavko izkaza 

prihodkov v splošnem proračunu Evropske 

unije leta n+1, 

(a) se morebitni presežek z eno transakcijo 

vplača na posebno postavko izkaza 

prihodkov v splošnem proračunu Evropske 

unije leta n+1, in se prerazporedi na 

programe, katerih razpoložljiva sredstva 

so bila morda v skladu z odstavkom 5a 

(novo) zmanjšana za financiranje 

jamstvenega sklada, da bi nadomestili te 

izgube; 

 

 

Predlog spremembe 53 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji, ki bodo okoljsko in 
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vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

socialno vzdržni. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5), 

vendar bi moralo biti iz njega razvidno, ali 

so predlagani projekti upravičeni do 

podpore iz jamstvenega sklada EU v 

skladu s cilji in merili iz člena 5. 

 

Predlog spremembe 54 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k doseganju 

ciljev politik EU.  

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki so okolju prijazne in 

družbeno sprejemljive ter znatno 

prispevajo k doseganju ciljev politik EU. 

Komisija in EIB pri izbranih projektih in 

naložbah zagotovita enako in učinkovito 

uresničevanje ciljev politik Unije iz člena 

5(2). 

Obrazložitev 

V skladu s členom 3 se strateške usmeritve, struktura naložb in naložbena politika prenesejo 

na usmerjevalni odbor, ki mu pomaga investicijski odbor. Zaradi preglednosti, odgovornosti 

in strateške uporabe virov je treba informacije o potekajočih in prihodnjih naložbah redno 

posodabljati s podrobnimi informacijami o načinu uresničevanja posameznih političnih ciljev 

iz člena 5(2) in njihovi finančni podpori.  

 

 

Predlog spremembe 55 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

projektih naložb v zeleno in krožno 
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gospodarstvo na svojem ozemlju. 

 

 

Predlog spremembe 56 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 

sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

(b) oceno ekonomske, socialne in okoljske 

dodane vrednosti, vključno s kazalniki, ki 

kažejo učinkovitost rabe virov, oceno 
mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, 

pričakovane in dejanske realizacije, 

rezultatov in učinka operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na agregirani 

osnovi; 

 

 

Predlog spremembe 57 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) oceno dodane vrednosti EFSI v 

primerjavi z običajnimi operacijami EIB; 

 

 

Predlog spremembe 58 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Evropski komisar, pristojen za 

proračun, se na zahtevo Evropskega 

parlamenta udeleži obravnave Evropskega 

parlamenta v zvezi z uporabo sredstev EU 

v skladu EFSI. 
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Obrazložitev 

Glede na to, da bo EFSI vseboval znatne prerazporeditve sredstev iz proračuna EU, bi moral 

Evropski parlament imeti pravico, da evropskega komisarja, pristojnega za proračun, pozove 

na obravnavo v Parlamentu, da bi tako opravil nadzor nad uporabo sredstev iz proračuna, 

zlasti z vidika uspešnosti in učinkov porabe. 

 

 

Predlog spremembe 59 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih informacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem iz člena 5(2). 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih operacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem in merilom iz člena 5(2). 

 

 

Predlog spremembe 60 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računsko sodišče opravi revizijo jamstva 

EU ter plačil in izterjanih zneskov na 

podlagi tega jamstva, ki se pripišejo 

splošnemu proračunu Unije. 

Evropsko računsko sodišče v skladu s 

členom 287 PDEU opravlja zunanje 

revizije dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z 

uredbo o EFSI. 

 

 

Predlog spremembe 61 

Predlog uredbe 

Člen 18 

Uredba (ES) št. 1291/2013. 

Člen 18 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 [...] črtano 

Obrazložitev 

Financiranje iz proračuna Unije ne bi smelo izvirati iz programa Obzorje 2020 in 

instrumenta za povezovanje Evrope, ampak iz strukturnih skladov. 

 

 

Predlog spremembe 62 

Predlog uredbe 

Člen 19 

Uredba (ES) št. 1316/2013 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 19 črtano 

Spremembe Uredbe (EU) št. 1316/2013   

V členu 5 Uredbe (EU) št. 1316/2013 se 

odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

 

1. Finančna sredstva za izvajanje IPE za 

obdobje od 2014 do 2020 znašajo 

29 942 259 000 EUR (*) v tekočih cenah. 

Ta znesek se razdeli, kot sledi: 

 

a) prometni sektor: 23 550 582 000 EUR; 

od tega se 11 305 500 000 EUR prenese iz 

Kohezijskega sklada in se v skladu s to 

uredbo porabi izključno v državah 

članicah, ki so upravičene do financiranja 

iz Kohezijskega sklada; 

 

b) telekomunikacijski sektor: 

1 041 602 000 EUR; 

 

c) energetski sektor: 5 350 075 000 EUR.  

Ti zneski ne vplivajo na uporabo 

mehanizma prilagodljivosti, določenega v 

Uredbi Sveta (EU, Euratom) št. 

1311/2013(*). 

 

(*) Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 
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2014-20 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884). 

Obrazložitev 

Financiranje iz proračuna Unije ne bi smelo izvirati iz programa Obzorje 2020 in 

instrumenta za povezovanje Evrope, ampak iz strukturnih skladov. 

 

 

Predlog spremembe 63 

Predlog uredbe 

Priloga I 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Priloga I črtano 

 

Predlog spremembe 64 

Predlog uredbe 

Priloga I a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Priloga Ia 

 Načela in merila za izvajanje primerjav 

med predlaganimi naložbami za 

povečanje proizvodnih in prenosnih 

zmogljivosti ter naložbami v energijsko 

učinkovitost in prilagajanje odjema kot 

nadomestno možnostjo v okviru uporabe 

jamstva EU za operacije financiranja in 

naložbene operacije EIB  

 Pri predhodni oceni naložbenih projektov, 

ki vključujejo izboljšave energijske 

učinkovitosti na strani odjema in 

prilagoditve odjema, kadar konkurenčni 

projekti na področju energetskih ukrepov 

na strani ponudbe vključujejo naložbe v 

proizvodne zmogljivosti in/ali prenosno 

infrastrukturo, se kot izbirna merila 

uporabijo rešitve, ki zahtevajo manj 

stroškov, pri čemer se primerljivost 

projektov zagotovi z uporabo podobnih 

metod izračuna, kot so navedene spodaj. 
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 Da bi pripomogli k zagotavljanju 

primerljivosti, se pri uporabi jamstva EU 

za operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB spoštujejo naslednja načela 

in merila, kadar je primerjava tehnično 

izvedljiva, skupaj z drugimi prednostnimi 

nalogami, načeli in merili iz člena 5 te 

uredbe1a. 

 1. Jamstvo EU se lahko dodeli operacijam 

financiranja in naložbenim operacijam 

EIB, kadar je mogoče izvesti primerjavo 

stroškov med možnostmi na strani odjema 

in strani ponudbe, namenjeno opredelitvi 

možnosti z najnižjimi stroški, ter kadar je 

mogoče ugotoviti, da so navedeni celotni 

stroški in koristi v življenjskem ciklu 

upravičenih naložb v izboljšave energijske 

učinkovitosti na strani odjema in v 

prilagoditve odjema, ter jih enakovredno 

primerjati s konkurenčnimi naložbami v 

ponudbo energije, tudi v proizvodne 

zmogljivosti, skupaj z njihovo 

infrastrukturo za distribucijo in prenos. 

 2. Analiza stroškov in koristi naložb v 

energetske projekte tako na strani odjema 

kot ponudbe energije v celotnem 

življenjem ciklu vključuje vse merljive 

in/ali ocenljive ekonomske, okoljske in 

družbene učinke, ki se izračunajo in 

diskontirajo v skladu z uveljavljenimi 

načeli, kot je neto trenutna vrednost, ter 

odražajo realistične diskontne stopnje1b in 

življenjske dobe1c. Stori se vse potrebno za 

zagotovitev primerljivosti. Enostavne 

vračilne dobe naložb se ne uporabljajo.  

 Podobno in v največji možni meri se 

uporabijo primerljiva načela in merila pri 

predhodnem ocenjevanju in primerjavi 

potencialnih projektov za učinkovitejšo 

rabo virov glede na naložbe v projekte za 

ponudbo virov. 

 _________________________ 

 1a Prav tako je treba upoštevati 

sklicevanja v členu 5(4) te uredbe na 

evropske strukturne in investicijske sklade 

ter s tem na Uredbo (EU) št. 1303/2013 in 
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celovit pristop, določen v Prilogi 1. 

 1b Treba je nadaljevati s trenutno prakso 

EIB, v skladu s katero se uporablja 5-

odstotna diskontna stopnja, da bi zajeli 

družbene stroške in koristi, ter jo 

prilagajati spreminjajočim se tržnim 

tečajem.  

 1c Za dodatne primere in smernice glede 

metodologij izračuna glej Delegirano 

uredbo Komisije (EU) št. 244/2012 z dne 

16. januarja 2012 na http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R02

44 in dokument s smernicami na 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012XC0

419(02). 
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MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV 

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Pascal Durand 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) temelji na soglasju, da obstaja stalen primanjkljaj 

v financiranju ključne infrastrukture ter inovacij v Evropski uniji. Pripravljavec mnenja 

pozdravlja predlog Komisije o uredbi kot napredek v smeri tega cilja. To mnenje je 

osredotočeno na to, da zagotovimo, da EFSI doseže svoje cilje s poudarkom na enotnemu 

trgu, pri tem pa se dosledno povezujejo cilji EFSI in strukture financiranja z obstoječim 

pravnim redom, cilji in finančnimi instrumenti Unije. 

Pripravljavec mnenja v zvezi s ciljem sklada predlaga, da se vključi izrecno sklicevanje na 

vključitev mikro podjetij (kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) ter malih 

in srednjih podjetij. Vključena so tudi podjetja socialnega gospodarstva, kot so zadruge, 

združenja, fundacije in vzajemne družbe. 

Poročevalec predlaga, da se v člen 5.2 doda besedilo, da bi bili cilji sklada osredotočeni na 

sektorje in gospodarstva, ki bi imeli največ koristi od dodatnega naložbenega kapitala, v 

smislu delovnih mest, inovacij in infrastrukture. To bi pomenilo projekte v sektorjih z nizko 

stopnjo zaposlenosti, inovacij ali gospodarske uspešnosti, toda z visokim dolgoročnim 

potencialom na teh področjih. Taki projekti bi morali zagotoviti dolgoročne trajnostne 

ekonomske, socialne in okoljske koristi.  

Eden od ciljev EFSI bi moral vključevati razvoj notranjega trga, zlasti enotnega digitalnega 

trga in digitalne infrastrukture. Dokončanje enotnega trga bo privedlo do visokokakovostnih 

delovnih mest, rasti in inovacij. Poleg tega je razvoj digitalne infrastrukture eden od osnovnih 

pogojev za vključujočo družbo, ki temelji na znanju. 

Pojasniti je treba, da projekti, ki jih financira EFSI, nikakor ne bi vključevali privatizacije 

javnih dobrin in storitev skozi zadnja vrata ter da bodo zagotavljali nadaljevanje načela 

subsidiarnosti, zlasti pravice javnih organov, da zagotavljajo javne storitve po lastni presoji. 

Cilji projekta bi morali biti skladni in združljivi s cilji Unije, vključno z določbami o državni 
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pomoči in javnih naročilih, zmanjšati bi morali nepotrebne ovire za popolno delovanje 

enotnega trga, obenem pa spoštovati subsidiarnost in zagotavljati lokalno odgovornost 

(lokalne oz. regionalne oblasti, civilna družba itd.) in kjer je mogoče, lokalno sodelovanje pri 

projektu. Projekti bi tudi morali ustvariti, kjer je mogoče, dodano vrednost EU.  

Glede odobritve sredstev za program Obzorje 2020 v EFSI poročevalec predlaga uvedbo 

omejitve, vsak prenos sredstev iz programa Obzorje 2020 bi moral namreč biti vzet iz 

projektov, ki so že blizu trga. S tem bi zagotovili, da bi projekti v začetni fazi, ki so zaradi 

večjega tveganja manj privlačni za vlagatelje, še vedno prejemali finančna sredstva v okviru 

programa Obzorje 2020. Tako bo EU še naprej podpirala začetne inovacije v pametno, 

trajnostno in vključujočo rast. 

Pripravljavec mnenja predlaga vključitev predhodne kontrole, in sicer, med drugim, da 

morajo vsi financirani projekti prejeti pozitivno ekonomsko, socialno in okoljsko oceno 

učinka na trajnostni razvoj. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračun in Odbor za 

ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge 

sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost. 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast ter notranjo 

in zunanjo konkurenčnost. Naložbe so 

bistvenega pomena, saj spodbujajo hitro 

gospodarsko in socialno okrevanje po 
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krizi, pa tudi ustvarjanje večjega števila 

boljših delovnih mest v vsej Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih 

naložbenih projektov. 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast prek evropskega semestra 

za usklajevanje ekonomskih politik. Tudi 

Evropska investicijska banka (EIB) je 

okrepila svojo vlogo pri izvajanju in 

spodbujanju naložb v Uniji, delno s 

povečanjem kapitala januarja 2013. 

Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih 

naložbenih projektov. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 

15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 

predstavil sklop političnih usmeritev za 

Evropsko komisijo. Politične usmeritve 

pozivajo k mobilizaciji „do 300 milijard 

evrov dodatnih javnih in zasebnih naložb v 

realni sektor gospodarstva v naslednjih treh 

letih“ za spodbujanje naložb za ustvarjanje 

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 

15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 

predstavil sklop političnih usmeritev za 

Evropsko komisijo. Politične usmeritve 

pozivajo k vzpostavitvi energetske unije, 

povezanega enotnega digitalnega trga in 
mobilizaciji „do 300 milijard evrov 

dodatnih javnih in zasebnih naložb v realni 

sektor gospodarstva v naslednjih treh letih“ 
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delovnih mest. za spodbujanje naložb za ustvarjanje 

delovnih mest. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo notranjega trga, predvsem 

energetskega, digitalnega in kapitalskega, 

in z izboljšanjem regulativne 

predvidljivosti ter spodbujanjem 

mentalnega premika h kulturi tveganja. 

Te spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Evropski sklad za strateške naložbe bi 

moral spoštovati pravila Unije o 

konkurenci, ki veljajo za podjetja (členi 

101 do 106 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije).  

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k (10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
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reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

socialne in teritorialne kohezije. 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti mikrom, malim in 

srednjim podjetjem, kot je opredeljeno v 

Priporočilu Komisije 2003/361/ES1a, ter 

zagonskim podjetjem. Poleg tega je 

primerno, da se koristi večjega dostopa do 

financiranja razširijo tudi na podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo, tj. 

podjetja z do 1500 zaposlenimi. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 

naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 

krepitvi gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije, spodbudilo pa naj bi 

tudi konkurenčnost, inovacije, 

gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih 

mest v Uniji. 

 __________________ 

 1a Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 

6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 

srednje velikih podjetij (UL L 124, 

20.5.2003, str. 36.). 
 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, tudi takšne z visoko socialno 

in okoljsko dodano vrednostjo, ki so 

hkrati pogon za kratkoročne gospodarske, 

socialne in okoljske koristi ter dolgoročno 

vzdržnost in prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 
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Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih 

projektov. Investicijski odbor bi moral biti 

odgovoren usmerjevalnemu odboru EFSI, 

ki bi moral nadzirati izpolnjevanje ciljev 

EFSI. Da bi dejansko lahko uporabil 

izkušnje EIS, bi moral EFSI podpirati 

financiranje za EIS, da bi lahko EIS izvajal 

posamezne projekte za mala in srednja 

podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo. 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje iz strukturiranja in financiranja 

naložbenih projektov in iz vsaj enega 

področja, navedenega v tej uredbi. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Za namene preglednosti, 

odgovornosti in neodvisnosti 

usmerjevalnega in investicijskega odbora 

bi bilo treba vzpostaviti in izvajati sistem 

za preprečevanje konfliktov interesov. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 



 

RR\1058953SL.doc 255/350 PE551.765v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 

s Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je 

napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 

smernice glede teh temeljnih načel, da bi 

zagotovila učinkovito uporabo javnih 

sredstev. 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale v skladu s 

Pogodbo o delovanju Evropske unije 

izpolnjevati pravila o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je 

napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 

smernice glede teh temeljnih načel, da bi 

zagotovila učinkovito uporabo javnih 

sredstev. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (29a) Ker bi moral EFSI prispevati k 

pomoči podjetjem z odpravo kapitalskih 

primanjkljajev, obstaja tveganje, da 

osnovna ali začetna faza znanstvenih 

raziskav ne bo imela koristi od te uredbe. 

Komisija bi zato morala zagotoviti, da se 

vsa sredstva iz programa Obzorje 2020 

prekličejo le pri tistih programih, ki 

financirajo dejavnosti, ki so blizu trgu, da 

bi zaščitili raziskovalne dejavnosti, ki ne 

bodo imele neposredne koristi od te 

uredbe. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v 

skladu s členom 20a sprejme delegirane 

akte v zvezi s sporazumom z Evropsko 

investicijsko banko (EIB) o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

Obrazložitev 

Parlament in Svet kot sozakonodajalca preučita pogoje osnutka sporazuma med Komisijo in 

Evropsko investicijsko banko, preden sporazum začne veljati. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji, 

kot je opisano v členu 5(2), na 

nediskriminacijski način, ob spodbujanju 

dolgoročne konkurenčne trajnostne rasti 
in inovacij, in zagotavljati večji dostop do 

financiranja podjetjem z do 1500 

zaposlenimi, s posebnim poudarkom na 

mikro, malih in srednjih podjetjih ter 

zagonskih podjetjih, in sicer tako, da EIB 

omogoča prevzemanje tveganj (v 

nadaljnjem besedilu: sporazum o EFSI). 
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Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EFSI podpira strateške naložbe z visoko 

ekonomsko dodano vrednostjo, tudi 

takšne z visoko socialno in okoljsko 

dodano vrednostjo, kot sta dokončanje 

enotnega trga in integracija, ki so hkrati 

gonilo za kratkoročne ekonomske koristi 

in dolgoročno trajnost na vseh področjih, 

tudi pri ustvarjanju delovnih mest, kot so 

cilji strategije Unije za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast ter 

spodbujanje ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije, ki prispevajo k 

doseganju ciljev politik Unije. Vsi projekti 

so skladni s pravnim redom Unije, 

njenimi politikam in instrumenti. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, 

vključno z opredeljenimi časovnimi okviri 

in ključnimi kazalniki uspešnosti; 

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU, 

vključno z opredeljenimi časovnimi okviri, 

ključnimi projekti in področji 

financiranja, navedenimi v členu 5(2), in 

ključnimi kazalniki uspešnosti; 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 
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Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o področjih zakonodaje 

in politike Unije, ki so posebej pomembna 

za uresničevanje ciljev iz člena 5(2). 

Posebna pozornost se posveti 

zagotavljanju informacij in podpori 

inovativnim podjetnikom. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

strukturiranjem in financiranjem 

naložbenih projektov iz vsaj enega 

področja, navedenega v členu 5(2). Te 

strokovnjake imenuje usmerjevalni odbor 

za triletni mandat, ki se lahko obnovi. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Investicijski odbor je odgovoren 

usmerjevalnemu odboru, ki nadzira 

izpolnjevanje ciljev EFSI. Pri izvajanju 

smernic, ki jih je sprejel usmerjevalni 

odbor, pa ne prejema navodil od EIB, 

držav članic, drugih institucij Unije ali 

drugih organov.  

Obrazložitev 

S predlogom spremembe naj bi se pojasnila povezanost med usmerjevalnim in investicijskim 

odborom in da investicijski odbor sprejema neodvisne odločitve. 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

 EFSI je usmerjen v projekte z višjimi 

profili tveganja, kot ga imajo obstoječi 

instrumenti ali programi EIB in Unije, da 

se zagotovi dodana vrednost glede na 

obstoječe operacije. 

 Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije, dopolnjujejo njene obstoječe 

programe, usmerjene v najugodnejše 

ponudbe v skladu s pravnimi akti Unije o 

javnih naročilih, imajo dodano vrednost 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo; 

(a) razvoj notranjega trga in njegove 

infrastrukture, vključno s področjem 

enotnega digitalnega trga, prometa in 

trajnostne mobilnosti, tudi javnega 

prevoza, v industrijskih, mestnih in 

turističnih središčih in podeželskih 

območjih; energijo, kot so energetske 

povezave, sinhronizacija in shranjevanje; 

ter telekomunikacijsko infrastrukturo, 

zlasti, da se zmanjša prepad med mesti in 

podeželjem; 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije; 

(b) naložbe, vključno z infrastrukturo, v 

izobraževanje in usposabljanje, digitalna 

znanja in veščine, pismenost, kulturne in 

ustvarjalne sektorje, zdravje, raziskave in 

razvoj ter inovacije; 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest, 

socialnem področju in področju javnih 
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storitev, vključno z digitalno javno upravo 

in elektronskim javnim naročanjem; 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija zagotovi, da se vsa sredstva, 

prejeta v skladu s Prilogo II k Uredbi 

(EU) št. 1291/2013, prekličejo samo iz 

tistih programov, ki imajo dejavnosti blizu 

trga, da bi zaščitili raziskovalne 

dejavnosti, ki ne bodo imele neposredne 

koristi od te uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Odobritev jamstva EU za financiranje 

ECB in naložbene operacije je odvisna od 

celovite ocene trajnostnega učinka, pri 

kateri se upoštevajo gospodarski, okoljski 

in socialni učinek, dodana vrednost Unije 

ter pozitiven učinek na ustvarjanje 

delovnih mest, rast in povezovanje 

notranjega trga. 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 
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spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

vzpostavita pregleden dinamični seznam 
sedanjih in potencialnih prihodnjih 

naložbenih projektov v Uniji. Dinamični 

seznam ne vpliva na končno izbiro 

projektov, ki bodo prejeli podporo, v 

skladu s členom 3(5). 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k doseganju 

ciljev politik EU. 

2. Komisija in EIB redno, pregledno in 

strukturirano pripravljata, posodabljata in 

razširjata informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbah, ki znatno prispevajo k 

doseganju ciljev politik Unije. 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice ter regionalne in lokalne 

oblasti redno, pregledno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in (d) oceno kakovosti in učinkovitosti 

operacij financiranja in naložbenih operacij 
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naložbenih operacij EIB; EIB; 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. EIB in Komisija ocenita, ali je 

prerazporeditev sredstev iz programov 

Obzorje 2020 in Instrument za 

povezovanje Evrope vodila k učinkovitejši 

uporabi javnih sredstev in večji količini 

sredstev iz zasebnega sektorja kot pa v 

okviru proračuna Unije. 

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera goljufije, korupcije, 

pranja denarja ali druge nezakonite 

dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim 

interesom Unije. 

1. EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu 

predloži potrebne informacije, če v kateri 

koli fazi priprave, izvedbe ali zaključka 

operacij, zavarovanih z jamstvom EU, 

utemeljeno sumi, da je prišlo do 

morebitnega primera navzkrižja interesov, 

goljufije, korupcije, pranja denarja ali 

druge nezakonite dejavnosti, ki bi lahko 

škodila finančnim interesom Unije. 

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 18 

Uredba (EU) št. 1291/2013 

Člen 6 – odstavki 1, 2, 3 in priloga II 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 18 črtano 

Spremembe Uredbe (EU) št. 1291/2013  

Uredba (EU) št. 1291/2013 se spremeni:  

(1) V členu 6 se odstavki 1, 2 in 3 

nadomestijo z naslednjim: 

 

'1. Finančna sredstva za izvajanje 

programa Obzorje 2020 znašajo 74 328,3 

milijona EUR v tekočih cenah; od tega se 

največ 71 966,9 milijona EUR dodeli za 

dejavnosti iz naslova XIX PDEU.  

 

Evropski parlament in Svet odobrita letna 

proračunska sredstva v okviru omejitev iz 

večletnega finančnega okvira. 

 

2. Znesek za dejavnosti iz naslova XIX 

PDEU se razporedi med prednostne 

naloge iz člena 5(2) te uredbe, kot sledi: 

 

(a) Odlična znanost: 23 897,0 milijona 

EUR v tekočih cenah;  

 

(b) Vodilni položaj v industriji: 16 430,5 

milijona EUR v tekočih cenah; 

 

(c) Družbeni izzivi: 28 560,7 milijona 

EUR v tekočih cenah.  

 

Najvišji skupni znesek finančnega 

prispevka Unije iz programa Obzorje 2020 

za posebne cilje iz člena 5(3) in za 

nejedrske neposredne ukrepe Skupnega 

raziskovalnega središča znaša, kot sledi:  

 

(i) Spodbujanje odličnosti in povečevanje 

udeležbe: 782,3 milijona EUR v tekočih 

cenah; 

 

(ii) Znanost z in za družbo: 443,8 milijona 

EUR v tekočih cenah;  

 

(iii) Nejedrski neposredni ukrepi 

Skupnega raziskovalnega središča: 1 

852,6 milijona EUR v tekočih cenah.  

 

Okvirna razčlenitev za prednostne naloge 

in posebne cilje iz člena 5(2) in (3) je 

določena v Prilogi II.  
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3. EIT se financira z najvišjim prispevkom 

iz programa Obzorje 2020 v višini 2 361,4 

milijona EUR v tekočih cenah, kakor je 

določeno v Prilogi II.“ 

 

(2) Priloga II se nadomesti z besedilom iz 

Priloge I k tej uredbi. 

 

Obrazložitev 

Bistveno je, da financiranje programa Obzorje 2020 ostane nespremenjeno, da bi ohranili 

inovativnost v raziskavah, spodbujali zaposlenost in rast po vsej EU ter da bi raziskovalni 

sektor EU ostal konkurenčen v svetovnem merilu. 

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 19 

Uredba (EU) št. 1316/2013 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 19 črtano 

Spremembe Uredbe (EU) št. 1316/2013  

V členu 5 Uredbe (EU) št. 1316/2013 se 

odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

 

Finančna sredstva za izvajanje IPE za 

obdobje od 2014 do 2020 znašajo 

29 942 259 000 EUR (*) v tekočih cenah. 

Ta znesek se razdeli, kot sledi: 

 

(a) prometni sektor: 23 550 582 000 EUR; 

od tega se 11 305 500 000 EUR prenese iz 

Kohezijskega sklada in se v skladu s to 

uredbo porabi izključno v državah 

članicah, ki so upravičene do financiranja 

iz Kohezijskega sklada; 

 

(b) telekomunikacijski sektor: EUR 1 041 

602 000; 

 

(c) energetski sektor: EUR 5 350 075 000.  

Ti zneski ne vplivajo na uporabo 

mehanizma prilagodljivosti, določenega v 

Uredbi Sveta (EU, Euratom) št. 
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1311/2013(*). 

(*) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 

1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 

884).“ 

 

Obrazložitev 

Zmanjšanje sredstev za uspešne programe, kot je Instrument za povezovanje Evrope, bi 

morali preprečiti. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 20a 

 Izvajanje pooblastila 

 1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

 2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 1(1) se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas. 

 3. Prenos pooblastila iz člena 1(1) lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 

Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je določen v 

navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
 

 4. Komisija takoj po sprejetju 

delegiranega akta o njem sočasno uradno 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

 5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 

1(1), začne veljati le, če mu niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotuje v roku 
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dveh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če pred iztekom tega roka tako 

Parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 
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MNENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ 

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Lambert van Nistelrooij 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Kohezijska politika je glavna politika EU za vlaganje v realno gospodarstvo in je usmerjena v 

gospodarsko rast, konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest, izboljševanje kakovosti življenja 

za vse državljane EU ter dolgoročen trajnostni razvoj. S proračunom v vrednosti približno 500 

milijard EUR, vključno z nacionalnim sofinanciranjem in naložbami, spodbujenimi z 

nepovratnimi sredstvi in finančnimi instrumenti, je kohezijska politika skupaj z evropskimi 

strukturnimi in investicijskimi skladi ključni instrument EU za dosego ciljev pametne, 

trajnostne in vključujoče rasti v okviru Evrope 2020.  

 

S sprejetjem 266 programov do konca februarja 2015 v vrednosti več kot 256 milijard EUR so 

naložbe usmerjene v povečanje gospodarske konkurenčnosti, krepitev raziskav, tehnološkega 

razvoja in inovacij, izboljšanje podjetniškega in poslovnega okolja, boj proti brezposelnosti in 

socialni izključenosti ter v spodbujanje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. Preostalih 

122 programov, za katere je predvideno, da bodo sprejeti do sredine leta 2015, bo prav tako 

usmerjenih v zagotavljanje resnične rasti BDP, ki bo povečala konkurenčnost v vseh regijah 

EU. Z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI) EU ustvarja nov instrument, katerega 

cilj je mobilizirati najmanj 315 milijard EUR dodatnih sredstev v naslednjih treh letih ter s 

tem kar najbolj povečati učinek javnih sredstev in privabiti zasebne naložbe. EFSI bo omejen 

na projekte, ki imajo veliko družbeno in gospodarsko vrednost, višji profil tveganja ter so 

ekonomsko vzdržni in tehnično izvedljivi, njegov izhodiščni proračun bo znašal 21 milijard 

EUR (5 milijard EUR od EIB in 16 milijard iz proračuna Unije), kar naj bi se z zasebnimi 

naložbami, udeležbo držav članic in promocijskih bank ter s finančnim inženiringom 

pomnožilo na 315 milijard EUR.  

 

Čeprav so tako evropski strukturni in investicijski skladi kot sklad EFSI instrumenti za 

podporo strateškim naložbam dodane evropske vrednosti za doseganje ciljev Unije, se med 

seboj močno razlikujejo v smislu obsega in ciljev, kar je treba poudariti. V skladu z uredbo o 
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skupnih določbah (Uredba (EU) št. 1303/2013) evropski strukturni in investicijski skladi 

zagotavljajo podporo prek večletnih programov in so usmerjeni v uresničevanje strategije 

Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter prek nalog posameznega sklada za 

doseganje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije iz člena 174(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU). EFSI, ki ima pravno podlago v členu 175(3) PDEU, pa je namenjen 

ukrepanju na ravni projektov s ciljem mobilizacije dodatnih naložb in izboljšanja dostopa do 

sredstev s pomočjo zagotavljanja sposobnosti EIB za odzivanje na tveganja.  

 

Pripravljavec mnenja meni, da bi se bilo treba v mnenju Odbora za regionalni razvoj o Uredbi 

Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi 

Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 osredotočiti na te razlike in na 

pomen zagotavljanja učinkovitega usklajevanja in artikulacije instrumentov ter preprečevanja 

morebitnih substitucij, da bi okrepili sinergije in povečali dodano vrednost skladov.  

 

Sedanja kohezijska politika je usmerjena v uspešnost in preden se dajo zaveze glede naložb iz 

sklada EFSI, morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, da bi zagotovili ustrezno okolje za kar 

najboljši izkupiček. Za začetek naložb morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, kot so strategije 

za pametno specializacijo ali podjetjem prijazne reforme. Z zagotovljenim okvirjem za 

ekonomsko in socialno vzdržnost tudi v okviru sklada EFSI in z zavezo držav članic k 

učinkovitejši uporabi skladov je mogoče na lažji način zagotoviti sinergije med obema 

vrstama instrumentov, ki bi jih bilo treba učinkovito izkoristiti. 

 

Zato pripravljavec mnenja vztraja, da mora biti podpora iz strukturnih in investicijskih 

skladov in iz sklada EFSI dodatna in da se instrumenti ne bi smeli medsebojno izrivati. 

Uporaba strukturnih in investicijskih skladov je opredeljena v uredbi o skupnih določbah in v 

predpisih za posamezne sklade. Ker sklad EFSI ni finančen instrument v smislu finančne 

uredbe, ni mehanizma, po katerem bi strukturni in investicijski skladi neposredno prispevali v 

kapital sklada EFSI. Obstaja pa možnost združevanja strukturnih in investicijskih skladov z 

naložbami iz sklada EFSI na ravni posameznih projektov, kjer je del lahko financiran iz 

strukturnih in investicijskih skladov, del pa iz sklada EFSI. Projekt mora biti skladen s 

pravnim okvirom strukturnih in investicijskih skladov ter biti del posebnega programa in 

skladen s cilji strukturnih in investicijskih skladov. Poleg tega utegne biti udeležba strukturnih 

in investicijskih skladov možna prek naložbenih platform, ki so lahko regionalne (v nekaterih 

primerih čezmejne narave, torej v več državah članicah), sektorske (v enem sektorju in več 

državah članicah) in nacionalne narave (združevanje naložbenih projektov na ozemlju države 

članice). Upravni organi strukturnih in investicijskih skladov se lahko odločijo, da bodo 

vložili v kapital naložbene platforme ali prispevali v instrument, pri čemer lahko finančni 

instrument, ki se financira iz strukturnih in investicijskih skladov, in naložbena platforma 

sovlagata v posamezne projekte skupaj z zasebnimi vlagatelji.  

 

V tem kontekstu pripravljavec mnenja podpira posebne ureditve za morebitne kombinacije 

instrumentov. V prihodnjih letih bo zbranih več informacij glede obsega takšnih ureditev. V 

vsakem primeru bi morala te ureditve določiti Komisija z delegiranimi akti.  

 

Čeprav teritorialni vidik pri skladu EFSI ni prvotnega pomena in je najpomembnejše merilo 

vzdržnost, je z vidika regionalnega razvoja pomembno zagotoviti geografsko ravnotežje v 

Uniji in s tem prispevati h krepitvi gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. V zvezi s 

tem se je izkazalo, da imajo čezmejni projekti visoko evropsko dodano vrednost.  
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S tega vidika bi morali EIB in Komisija oceniti usklajenost naložb iz sklada EFSI z drugimi 

politikami in instrumenti Unije, predvsem s strukturnimi in investicijskimi skladi, in učinek 

na gospodarsko in socialno kohezijo ter o tem poročati. Dejanska udeležba strukturnih in 

investicijskih skladov v projektih sklada EFSI utegne biti pomembna pri tej oceni. V 

prihodnjih letih bo dejanska uporaba strukturnih in investicijskih skladov v kombinaciji s 

skladom EFSI zagotovila izkušnje na ravni projektov. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojna odbora, da obravnavata naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 172, člena 173, 

člena 175(3) in člena 182(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 172, 173, 174 

ter člena 175(3) in člena 182(1) Pogodbe, 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 

2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 

obseg naložb znižal za približno 15 %. 

Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 

posledica negotovosti na trgih glede 

prihodnjih gospodarskih gibanj in 

javnofinančnih omejitev v državah 

članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 

negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in 

konkurenčnost. 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 

je raven naložb v Uniji znižala, manj pa se 

vrednoti tudi znanje. Od leta 2007, ko je 

dosegel najvišjo raven, se je obseg naložb 

znižal za približno 15 %, kar je vplivalo na 

vse evropske regije, predvsem pa na manj 

razvite. Vse regije Unije, še zlasti tiste, ki 

jih je bolj prizadela kriza, trpijo zaradi 

pomanjkanja naložb, kar je posledica 

negotovosti na trgih glede prihodnjih 

gospodarskih gibanj in javnofinančnih 

omejitev v državah članicah. Nezadostne 

naložbe upočasnjujejo gospodarsko 

okrevanje in negativno vplivajo na 

ustvarjanje delovnih mest, dolgoročne 
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obete za rast in konkurenčnost. Nezadostne 

naložbe preprečujejo hitrejše doseganje 

ciljev strategije Unije za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast ter izvajanje 

procesa zmanjšanja razlik med regijami. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 

zagona pri financiranju naložb lahko to 

dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 

in povpraševanje ter omogočili trajno 

povečanje potenciala za rast. 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarjata 

pomanjkanje naložb in še vedno 

naraščajoča neenakost med regijami. Za 

spodbujanje naložb so potrebne strukturne 

reforme in javnofinančna disciplina, 

medtem ko bi spodbude za ustvarjanje 

naložbam prijaznega okolja v državah 

članicah lahko okrepile gospodarsko 

okrevanje. Poleg ponovnega zagona pri 

financiranju naložb lahko to dvoje prispeva 

k vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 

katerem bodo naložbeni projekti podpirali 

zaposlovanje in povpraševanje ter 

omogočili trajno povečanje potenciala za 

rast. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 

je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 

strategiji Evropa 2020, s katero je bil 

uveden pristop za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. Tudi Evropska 

investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 

Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
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2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane in da bo 

razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 

usmerjena v financiranje izvedljivih 

naložbenih projektov. 

2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 

uskladitev politik in instrumentov ter za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 

naložbah obravnavane na učinkovit način 

z namenom zagotavljanja skladnega 

razvoja in da bo razpoložljiva likvidnost na 

trgu učinkovito usmerjena v financiranje 

izvedljivih naložbenih projektov. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati in stabilizirati z odpravo ovir za 

naložbe, okrepitvijo enotnega trga in 

izboljšanjem regulativne predvidljivosti. 

Te spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

socialne in teritorialne kohezije. 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih in strateških naložb 

v Uniji, ki so gospodarskega in 

družbenega pomena za okrepitev 

trajnostnega gospodarstva in ustvarjanje 

kakovostnih delovnih mest, ter 

zagotavljati večji dostop do financiranja, 

predvsem v regijah, kjer je ta dostop 

omejen zaradi strukturnih ovir. Večji 

dostop do financiranja naj bi koristil zlasti 

malim in srednjim podjetjem, saj bi 

ustvaril okolje, primerno za inovativna 

zagonska podjetja. Poleg tega je primerno, 

da se koristi večjega dostopa do 



 

PE551.765v03-00 274/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

financiranja razširijo tudi na podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo, tj. 

podjetja z do 3000 zaposlenimi. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 

naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 

krepitvi gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju 

ciljev politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko, družbeno in 

okoljsko dodano vrednostjo. Te naložbe bi 

morale imeti visoko stopnjo 

komplementarnosti in skladnosti z 

naložbami iz drugih instrumentov Unije 

in s tem koristiti ugodnosti od pozitivnih 

zunanjih učinkov z namenom doseganja 

ciljev politik Unije in ciljev pametne, 

trajnostne in vključujoče rasti. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko ekonomsko, družbeno in okoljsko 

vrednostjo, obenem pa prispevati h 

krepitvi gospodarske, socialne in 

ozemeljske kohezije v Uniji in s tem 

preprečiti nastanek novih neravnovesij 

med različnimi območji Unije. Zlasti bi se 

moral usmeriti v projekte, ki spodbujajo 

ustvarjanje delovnih mest, dolgoročno rast 

in konkurenčnost. EFSI bi moral podpirati 

široko paleto finančnih produktov, 

vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 

instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
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nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

pokril potrebe posameznega projekta. Taka 

široka paleta produktov naj bi EFSI 

omogočila prilagajanje potrebam trga, 

hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 

projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 

za zasebno financiranje, pridobljeno na 

trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 

financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 

tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 

strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 

po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. Pozornost bi bilo treba 

nameniti tudi izkušnjam in praksam v 

regijah glede uporabe tržnih 

instrumentov. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost in 

komplementarnost glede na obstoječe 

operacije. EFSI bi moral financirati 

projekte po celotni Uniji, s posebnim 

poudarkom na manj razvitih ter 

geografsko in demografsko prikrajšanih 

regijah (kot so najbolj oddaljene, 

najsevernejše, otoške in gorske regije) ter 

regijah, ki se soočajo z visoko stopnjo 

brezposelnosti, saj je na splošno te regije 
finančna kriza najbolj prizadela. EFSI bi 

bilo treba uporabiti le v primerih, ko polno 

financiranje po razumnih finančnih 

pogojih iz drugih virov ni na voljo, prav 

tako bi bilo treba, kolikor je le mogoče, na 

ravni projektov preprečiti učinek 

medsebojnega izrivanja različnih virov.  
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Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. Zato je 

treba določiti jasna načela, merila in 

pogoje za uporabo podpore EFSI. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 

skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje 

za posamezne projekte ali prek naložbenih 

platform, namenjenih določenim 

geografskim ali tematskim sektorjem. 

(20) Države članice lahko v skladu s cilji, 

načeli in pravili pravnega okvira, ki se 

uporablja za te sklade, ter predvsem v 

skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2103 

Evropskega parlamenta in Sveta1a 

(uredba o skupnih določbah) in s 

partnerskim sporazumom in ustreznimi 

programi za sofinanciranje upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega 

pristopa naj bi spodbudila sinergije med 

instrumenti Unije, zagotovila kar največjo 

dodano vrednost in okrepila potencial za 

pritegnitev investitorjev na naložbenih 

področjih, ki jih podpira EFSI. Zagotoviti 

bi bilo treba polno komplementarnost med 

instrumenti in naložbami brez 

nadomeščanja finančnih instrumentov, 

razvitih v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov, da bi kar najbolj 

preprečili učinke medsebojnega izrivanja. 
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 ____________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

320 o skupnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 

Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 

podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu in Evropskem skladu 

za pomorstvo in ribištvo (UL L 347, 

20.12.2013, str. 320). 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega 

pristopa naj bi omogočila kar največji 

potencial za pritegnitev investitorjev na 

naložbenih področjih, ki jih podpira 

EFSI. 

(21) Na ravni projektov lahko tretje osebe 

skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje 

za posamezne projekte ali prek naložbenih 

platform, namenjenih določenim 

geografskim ali tematskim sektorjem. 

Podpora iz evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov za regionalne, 

nacionalne in sektorske naložbene 

reforme bi morala biti dovoljena pod 

posebnimi pogoji, ki jih je treba opredeliti 

z delegiranimi akti Komisije. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

(25) EIB in Komisija bi morali redno 

ocenjevati dejavnosti, ki jih podpira EFSI, 

da bi ocenili njihovo ustreznost, uspešnost 

in učinek ter njihovo usklajenost, 
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prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

komplementarnost in doslednost glede na 

druge politike in instrumente Unije ter 

predvsem glede na podporo iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov ter da 

bi opredelili načine za izboljšanje 

prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta. Cilji navedenih programov se s 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta. Cilji navedenih programov se s 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. Financiranje iz 
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programa, v korist EFSI. sklada EFSI za projekte, ki spodbujajo 

zagonska podjetja ter druge dejavnosti, 

povezane z raziskavami, razvojem in 

inovacijami, bi moralo v vseh primerih 

zagotoviti dodano vrednost realnemu 

gospodarstvu. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (29a) Komisija bi morala v okviru 

vmesnega pregleda večletnega finančnega 

okvira proračunskemu organu poročati o 

možnostih za preusmerjanje razpoložljivih 

sredstev iz drugih programov, razen iz 

Obzorja 2020 in Instrumenta za 

povezovanje Evrope, v jamstvo EU. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

ustrezne naložbe, ki se lahko razvijejo tudi 

z javno zasebnimi partnerstvi. Ta 

„dinamični seznam projektov“ bi moral 
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javnosti v strukturirani obliki in se tako 

vlagateljem zagotovijo zanesljive 

informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 

javnosti v strukturirani obliki in se tako 

vlagateljem zagotovijo zanesljive 

informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Države članice so začele tudi delo na 

nacionalni ravni na področju 

opredeljevanja in spodbujanja 

dinamičnega seznama projektov 

nacionalnega pomena. Informacije, ki jih 

pripravljata Komisija in EIB, bi morale 

vključevati povezave na ustrezne 

nacionalne sezname projektov. 

(32) Regionalni in lokalni organi ter 

deležniki, vključno z regionalnimi 

platformami za inovacije, agencijami za 

regionalni razvoj in organi upravljanja 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, so bistveni vir informacij o 

sedanjih in prihodnjih naložbenih 

priložnostih. Zato bi morale države članice 

pri opredeljevanju in spodbujanju načrtov 

glede projektov nacionalnega, 

regionalnega, čezmejnega ali 

makroregionalnega pomena razmisliti o 

svojem vložku. Informacije, ki jih 

pripravljata Komisija in EIB, bi morale 

vključevati povezave na ustrezne 

nacionalne sezname projektov. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morali EIB in 

Komisija redno poročati Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
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regij o napredku in učinku EFSI. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 1 Člen 1 

Evropski sklad za strateške naložbe Evropski sklad za strateške naložbe 

1. Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

1. Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI), ki ga 

posreduje Evropskemu parlamentu in 

Svetu. 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji 

in zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati konkurenčne in 

učinkovite naložbe v Uniji ter zagotavljati 

povečano in dostopno financiranje 
podjetjem z do 3000 zaposlenimi, vključno 

z zagonskimi podjetji, s posebnim 

poudarkom na malih in srednjih podjetjih, 

in sicer tako, da EIB omogoča prevzemanje 

tveganj (v nadaljnjem besedilu: sporazum o 

EFSI). 

 1a. Komisija in EIB zagotovita, da je 

pomoč iz sklada EFSI skladna z drugimi 

politikami in instrumenti Unije ter da jih 

dopolnjuje in da hkrati prispeva k cilju 

gospodarske, socialne in teritorialne 

kohezije. 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, regionalnimi in 

lokalnimi organi ter subjekti zasebnega 

sektorja. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Opredelitve pojmov 

 V tej uredbi se uporabljajo naslednje 

opredelitve pojmov: 

 (1) „naložbena platforma“ je ureditev 

sofinanciranja, vzpostavljena za skupino 

projektov, ki lahko imajo obliko pravno 

registriranega subjekta s posebnim 

namenom, upravljanega računa ali 

pogodbe. Naložbena platforma je lahko 

regionalne, (združevanje v več državah 

članicah in/ali regijah), nacionalne 

(združevanje nekaterih naložbenih 

projektov na ozemlju države članice) ali 

sektorske narave (združevanje v različnih 

državah članicah v enem sektorju); 

 (2)„tretja stran“ pomeni javni ali zasebni 

organ, ki ni Komisija ali EIB in ki lahko s 

privolitvijo obstoječih vplačnikov prispeva 

neposredno v EFSI in sodeluje v njegovi 

upravljavski strukturi, med drugim države 

članice, nacionalne promocijske banke ali 

javne agencije, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, subjektov 

zasebnega sektorja in subjektov zunaj 

Unije. 

 (3)„dodatnost“ pomeni, da se na ravni 

projektov v kar največji meri prepreči 

učinek medsebojnega izrivanja med 

skladom EFSI in drugimi skladi Unije ali 

zasebnimi sredstvi ter da se sklad EFSI 

uporabi le, kadar ni na voljo polno 

financiranje iz drugih virov pod 

razumnimi finančnimi pogoji. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 
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Člen 2 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 

2. Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. EIAH zagotavlja podporo ob 

upoštevanju specifičnih značilnosti in 

konkretnih potreb držav članic. Cilj EIAH 

je nadgraditi in dopolnjevati obstoječe 

svetovalne službe EIB in Komisije z 

zagotavljanjem svetovalnih storitev pri 

izbiri, pripravi in razvoju naložbenih 

projektov ter hkrati delovati kot enotno 

strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje v okviru EFSI. To vključuje 

podporo pri uporabi tehnične pomoči za 

strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi in brez poseganja v pristojnost 

Komisije pri spremljanju uporabe 

zakonodaje Unije svetovanje o zadevnih 

vprašanjih v zvezi z zakonodajo EU.  

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

upravnih organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov.  

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

strokovnjakov s področja tehnične 

pomoči, nacionalnih in regionalnih 

spodbujevalnih bank, lokalnih in 

regionalnih organov in deležnikov, 

vključno z regionalnimi platformami za 

inovacije, ter upravnih in nadzornih 

organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov ter agencij za 

regionalni razvoj. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 
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strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika. 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Pri tem usmerjevalni odbor upošteva 

potrebo po preprečevanju geografske 

koncentracije. Usmerjevalni odbor izmed 

svojih članov izvoli predsednika. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5, ne glede na njihovo geografsko 

lokacijo.  

5. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

investicijski odbor, ki je odgovoren za 

preučitev potencialnih operacij v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI in odobritev 

jamstva EU za operacije v skladu s 

členom 5. 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi.  

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in širok nabor 

strokovnega znanja, vključno z 

regionalnim razvojem, imenuje jih 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi.  

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino.  

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino.  

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Investicijski odbor upošteva cilj Unije, 

ki je krepitev gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije, ter preprečuje 

dodatna neravnovesja med regijami Unije, 

da bi dosegli splošen harmoniziran razvoj 

v vsej Evropi. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in podpirajo katerega koli od 

naslednjih splošnih ciljev: 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 

ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 

izvajal operacije financiranja in naložbene 

operacije EIB v skladu s členom 7(2). 

Zadevne operacije so skladne s politikami 

Unije in strategijo Unije za pametno, 

trajnostno in vključujočo rast ter 
podpirajo katerega koli od naslednjih 

splošnih ciljev: 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo, 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa in čezmejnih povezav, 

zlasti v industrijskih in turističnih 

središčih, energijo, zlasti energetske 

povezave, in energijo iz obnovljivih virov 

ter digitalno infrastrukturo, 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije; 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, socialno vključevanje, 

zdravje, raziskave in razvoj, informacijsko 

in komunikacijsko tehnologijo ter inovacije 

in modro rast; 

(c) povečanje obnovljivih virov energije ter 

energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 

virov; 

(c) povečanje obnovljivih virov energije ter 

energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 

virov; 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) infrastrukturne projekte na področju 

okolja, naravnih virov, razvoja mest ter na 

socialnem področju, med drugim po 
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potrebi socialna stanovanja, in na 

področju javnih storitev; 

(e) zagotavljanje finančne podpore za 

podjetja iz člena 1(1), vključno s 

financiranjem tveganja v zvezi z obratnim 

kapitalom. 

(e) zagotavljanje finančne podpore za 

podjetja iz člena 1(1), vključno s 

financiranjem tveganja v zvezi z obratnim 

kapitalom. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Operacija prispeva k dolgoročnemu 

trajnostnemu razvoju regije, v kateri se 

izvaja.  

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 

upravičenost, lahko države članice za 

sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. 

4. Države članice lahko v skladu s cilji, 

načeli in pravili pravnega okvira, ki se 

uporablja za te sklade, ter s partnerskim 

sporazumom in ustreznimi programi za 
sofinanciranje upravičenih projektov, v 

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Zagotovi se 

usklajevanje, komplementarnost, 

dodatnost, doslednost in sinergija. Isti 

izdatek ne prejme podpore iz več kot 

enega vira. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Na Komisijo se prenese pooblastilo, da 

v skladu s členom 17 sprejme delegirane 

akte o dodatnih posebnih ureditvah o 

združevanju podpore evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov s 

projekti, ki jih financira EIB s pomočjo 

jamstva EU, vključno z ureditvami za 

udeležbo evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov v naložbenih 

platformah. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 4 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4b. Komisija, EIB in države članice 

zagotovijo, da se pri vseh naložbah, ki 

imajo podporo EFSI, upošteva njihov 

učinek na regionalni ravni ter na 

gospodarsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, ter krepijo sinergije in 

učinkovito usklajevanje med EFSI in 

evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi, da bi zagotovili, da bodo te naložbe 

prispevale h gospodarski, socialni in 

teritorialni koheziji. 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9 Člen 9 

Dinamični seznam evropskih naložbenih 

projektov 

Dinamični seznam evropskih naložbenih 

projektov 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 



 

PE551.765v03-00 288/350 RR\1058953SL.doc 

SL 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

Pri izbiri projektov se upošteva dodana 

vrednost v smislu gospodarske in socialne 

trajnosti. 

 1a. Države članice izkoristijo znanje 

regionalnih in lokalnih organov ter 

deležnikov, vključno z regionalnimi 

platformami za inovacije, agencij za 

regionalni razvoj in organov upravljanja 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov kot bistveni vir informacij o 

sedanjih in prihodnjih naložbenih 

priložnostih in trendih. 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbah, ki znatno prispevajo k doseganju 

ciljev politik EU. 

2. Komisija in EIB redno in strukturirano 

pripravljata, posodabljata in razširjata vse 

razpoložljive informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbah, ki znatno prispevajo k 

doseganju ciljev politik EU. Evropski 

parlament lahko v zvezi s tem od njiju 

zahteva dodatna pojasnila. 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice ter, kjer je to ustrezno, 

regionalne in lokalne oblasti redno in 

strukturirano pripravljajo, posodabljajo in 

razširjajo informacije o sedanjih in 

prihodnjih naložbenih projektih na svojem 

ozemlju. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB. 

Poročilo se objavi in vključuje: 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij o operacijah financiranja in 

naložbenih operacijah EIB. Poročilo se 

objavi in vključuje: 
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(a) oceno operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države in regije ter njihove 

skladnosti s to uredbo, skupaj z oceno 

porazdelitve operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB po ciljih iz člena 

5(2); 

(a) oceno operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na ravni operacije, 

sektorja, države, regije in makroregije ter 

njihove skladnosti s to uredbo, skupaj z 

oceno porazdelitve operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB po ciljih iz člena 

5(2); 

 (-a) opis projektov, kjer je podpora iz 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov združena s podporo EFSI, in 

celoten znesek prispevka iz vsakega vira; 

 (-aa) oceno evropske dodane vrednosti in 

prispevek sklada EFSI k doseganju ciljev 

politike Unije, zlasti glede ciljev na 

področju pametne, trajnostne in 

vključujoče rasti; 

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 

sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 

sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

(c) oceno finančnih koristi, prenesenih na 

upravičence do operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani 

osnovi; 

(c) oceno finančnih koristi, prenesenih na 

upravičence do operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani 

osnovi; 

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB; 

(d) oceno kakovosti operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB ter doseženih 

rezultatov; 

(e) podrobne informacije o unovčitvah 

jamstva EU; 

(e) podrobne informacije o unovčitvah 

jamstva EU; 

(f) računovodske izkaze EFSI. (f) računovodske izkaze EFSI. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. V poročilu iz odstavka 2(b) Komisija 

preuči prispevek sklada EFSI k strategiji 

Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast, njegovo skladnost z 

drugimi politikami in instrumenti Unije 
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ter vpliv operacij EFSI na gospodarsko, 

socialno in teritorialno kohezijo. 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Kadar so evropski strukturni in 

investicijski skladi uporabljeni za 

prispevek k financiranju ustreznih 

projektov, v katere EIB vlaga s podporo 

jamstva EU v skladu s členom 5(4) te 

uredbe, države članice zagotovijo 

informacije o tem prispevku v okviru 

obveznosti poročanja iz člena 50(5) in 

točke (d) člena 52(2) uredbe o skupnih 

določbah. 
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MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA 

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Albert Deß 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Raven naložb v EU se je od leta 2007, ko je bila najvišja, znižala za približno 15 %. Zato je 

precej nižja od pričakovane glede na pretekla gibanja. To je tudi posledica gospodarske in 

finančne krize ter zavira gospodarsko okrevanje, ustvarjanje delovnih mest, dolgoročno rast in 

konkurenčnost. Ker je v prihodnjih letih napovedano le delno okrevanje, so za kritje te 

naložbene vrzeli potrebni dodatni ukrepi. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja zato 

podpira politične smernice Evropske komisije za obdobje 2014–2019, ki meni, da je ta 

problem velik političen izziv.  

 

Predlagana „naložbena ofenziva za Evropo“ obsega mobilizacijo dodatnih investicijskih 

sredstev v višini najmanj 315 milijard EUR v naslednjih treh letih, da bi čim bolj povečali 

učinek javnih sredstev in pritegnili zasebna sredstva, pa tudi ciljno usmerjene pobude, ki bodo 

prilagojene potrebam realnega gospodarstva, ter ukrepe, s katerimi bi Evropo naredili bolj 

privlačno za naložbe. 

 

Osnovna pogoja za investicijski program sta pravni okvir in dodelitev proračunskih sredstev. 

Predlagano uredbo bosta po sprejetju skupaj izvajali Komisija in EIB kot strateški partnerici, 

to pa ne sme povzročiti dodatne upravne obremenitve ali uvajanja plačilnih sistemov, ki bi 

spodkopavali učinkovitost ciljev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). 

 

Glede na ključno vlogo, ki ji imajo mala in srednja podjetja (MSP) v gospodarstvu EU, zlasti 

kar zadeva ustvarjanje delovnih mest, bodo ta podjetja glavni upravičenci do podpore, 

predvidene v tem predlogu. V zvezi s tem je pomembno v celoti vključiti skupno kmetijsko 

politiko kot edino politično področje, ki je popolnoma v pristojnosti Unije in se uporablja 

teritorialno. Zato je najbolj primerna za obsežnejše izvajanje projektov v zvezi z EFSI. 

Skupna kmetijska politika je v mnogih delih Evropske unije ustvarila tudi posebno dodano 

vrednost. 
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Pri oblikovanju in izvajanju podpornih mehanizmov je treba za uspešno izvedbo usmerjenih 

naložb upoštevati pridobljene izkušnje pri obstoječih instrumentih financiranja in programih, 

kot je skupna kmetijska politika.  To velja zlasti za podjetja na podeželju, kjer sta nujno 

potrebni gospodarska rast in ohranitev delovnih mest. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in 

monetarne zadeve kot pristojna odbora, da obravnavata naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 

naložb so potrebne strukturne reforme in 

javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 

zagona pri financiranju naložb lahko to 

dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

pozitivnih učinkov, v katerem bodo 

naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 

in povpraševanje ter omogočili trajno 

povečanje potenciala za rast. 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 

ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 

pomanjkanje naložb. Za podpiranje rasti 

in spodbujanje naložb so potrebne 

strukturne reforme in javnofinančna 

disciplina. Poleg ponovnega zagona pri 

financiranju naložb lahko to dvoje prispeva 

k vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 

katerem bodo naložbeni projekti podpirali 

zaposlovanje in povpraševanje ter 

omogočili trajno povečanje potenciala za 

rast. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
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temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

Ta strategija dopolnjuje cilje, ki 

spodbujajo gospodarsko, socialno in 

teritorialno kohezijo v Uniji in v državah 

članicah. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z izvedbo potrebnih strukturnih 

reform, odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga, izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti in zmanjšanjem 

birokracije. Te spremljajoče dejavnosti naj 

bi koristile delovanju EFSI, pa tudi širše 

naložbam v celotni Uniji. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega in geografsko 

uravnoteženega dostopa do financiranja. 

Večji dostop do financiranja naj bi koristil 

zlasti malim in srednjim podjetjem, 

vključno s kmetijskimi gospodarstvi. Poleg 

tega je primerno, da se koristi večjega 

dostopa do financiranja razširijo tudi na 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 
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socialne in teritorialne kohezije. pripomoglo h krepitvi konkurenčnosti, 

potenciala rasti ter gospodarske, socialne 

in teritorialne kohezije Unije, zlasti na 

podeželskih, oddaljenih in prikrajšanih 

območjih. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije, ter razvoj infrastrukture, 

zlasti na podeželju, raziskave in inovacije, 

razvoj in posodobitev agroživilskega 

sektorja ter izboljšanje dostopa malih in 

srednjih podjetij v tem sektorju do 

financiranja. Skupna kmetijska politika se 

kot edino politično področje, ki je v celoti 

v pristojnosti Unije, uporablja teritorialno 

in je zato zelo primerna za obsežno 

izvajanje projektov v zvezi z EFSI. Za 

uspešno izvajanje ciljno usmerjenih 

naložb se lahko uporabijo številni 

obstoječi instrumenti te politike. 
 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 

tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 

pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 

tako da bi EIB in Evropskemu 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 

tveganja. To velja zlasti za podjetja na 

podeželju, kjer sta za preprečevanje 

odseljevanja nujno potrebni gospodarska 
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investicijskemu skladu (EIS) omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih 

kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. 

rast in ohranitev delovnih mest. EFSI bi 

moral tem podjetjem pomagati premostiti 

pomanjkanje kapitala, tako da bi EIB in 

Evropskemu investicijskemu skladu (EIS) 

omogočil zagotavljanje neposrednih in 

posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za 

visokokakovostna listinjenja posojil ter 

drugih produktov, ki se zagotavljajo v 

okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 

področju zagotavljanja financiranja malim 

in srednjim podjetjem ter podjetjem s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 

treba usmeriti prek Evropskega 

investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 

lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 

dejavnostih. 

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 

EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate ter da bi 

njegove operacije kar najhitreje začele 

dajati pozitivne učinke in koristi. 

Dejavnosti EFSI na področju zagotavljanja 

financiranja malim in srednjim podjetjem, 

zlasti tistim, ki delujejo na podeželju, ter 

podjetjem s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo bi bilo treba usmeriti prek 

Evropskega investicijskega sklada (EIS), 

da bi EFSI lahko uporabljal izkušnje EIS 

pri teh dejavnostih. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje kakovostnih in 

dolgoročnih delovnih mest, dolgoročno in 

trajnostno rast, inovacije in 

konkurenčnost, predvsem v 

infrastrukturne ukrepe (prometna in 
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čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

digitalna omrežja, tudi hitra 

širokopasovna omrežja v vseh regijah 

Unije). EFSI bi moral podpirati široko 

paleto finančnih produktov, vključno s 

kapitalskimi in dolžniškimi instrumenti ter 

jamstvi, da bi čim bolje pokril potrebe 

posameznega projekta. Taka široka paleta 

produktov naj bi EFSI omogočila 

prilagajanje potrebam trga, hkrati pa 

spodbujala zasebne naložbe in 

vključevanje lokalnih skupnosti v 

projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 

za zasebno financiranje, pridobljeno na 

trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 

financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 

tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 

strateško porabo javnih sredstev, brez 

ustvarjanja dodatnega upravnega 

bremena ali plačilnih sistemov, ki bi 

spodkopavali učinkovitost ciljev EFSI. 

Zahteva po skladnosti z načeli o državni 

pomoči bi morala prispevati k takšni 

učinkoviti in strateški porabi. EFSI bi 

moral tudi zagotoviti skladnost in 

dopolnjevanje s projekti, ki se že 

financirajo iz skladov Unije, pri tem pa 

posebno pozornost nameniti skladom za 

razvoj podeželja. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno z državami, ki jih je finančna 

kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

15. EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 

z višjim profilom tveganja in donosa, kot 

ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 

Unije, da se zagotovi dodana vrednost 

glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 

financirati projekte po celotni Uniji, 

vključno in predvsem v državah in regijah, 

ki jih je finančna kriza najbolj prizadela, in 

v mnogih prikrajšanih območjih v Evropi, 

ki so podeželska območja in območja v 

najbolj oddaljenih regijah, ki se 
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virov. spopadajo z visoko stopnjo brezposelnosti 

in odseljevanjem. EFSI bi bilo treba 

uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih 

virov. 

 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. Prav tako 

bi moral biti ciljno usmerjen v naložbe, ki 

lahko ustvarijo gospodarske krogotoke. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 

prispevajo v EFSI in sodelujejo v 

upravljavski strukturi EFSI. 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 

prispevajo v EFSI in z njimi se je mogoče 

posvetovati znotraj upravljavske strukture 
EFSI. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Evropska komisija pri določitvi 

proračunske prilagoditve v okviru 

preventivnega dela Pakta za stabilnost in 

rast ne bo upoštevala finančnih 

prispevkov držav članic v EFSI, vključno 

z njihovim morebitnim sodelovanjem pri 

naložbenim platformah. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 

naj bi omogočila kar največji potencial za 

pritegnitev investitorjev na naložbenih 

področjih, ki jih podpira EFSI. 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Poleg tega bi bilo 

treba v celoti graditi na političnih 

instrumentih skupne kmetijske politike, ki 

so v mnogih delih Unije že ustvarili 

posebno dodano vrednost. EFSI mora biti 

v celoti usklajen z inovativnimi 

finančnimi instrumenti, ki se uporabljajo 

v kmetijski politiki. Prožnost tega pristopa 

naj bi omogočila kar največji potencial za 

pritegnitev investitorjev na naložbenih 

področjih, ki jih podpira EFSI. 
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Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 

s Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je 

napovedala tudi, da bo pripravila 

nadaljnje smernice glede teh temeljnih 

načel, da bi zagotovila učinkovito uporabo 

javnih sredstev. 

(22) Infrastrukturne, raziskovalne in 

razvojne in projektne naložbe, ki jih 

podpira EFSI, bi morale biti v skladu s 

Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija za 

zagotovitev učinkovite porabe javnih 

sredstev pripravi nadaljnje smernice, da bi 

zagotovila popolno skladnost s pravili o 

državni pomoči za posamezne sektorje, če 

se bodo projekti deloma financirali z 

javnimi nepovratnimi sredstvi. 

 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
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celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih in regionalnih spodbujevalnih 

bank ter organov upravljanja evropskih 

strukturnih, kmetijskih in investicijskih 

skladov. S tem bi bila vzpostavljena enotna 

vstopna točka za vprašanja, povezana s 

tehnično pomočjo in upravnim bremenom 

za naložbe v Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta2, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta3. Cilji navedenih programov se s 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta2, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta3. Cilji navedenih programov se s 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 
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programa, v korist EFSI. programa, v korist EFSI. EFSI se ne bi 

smel financirati z dodatnimi sredstvi iz 

evropskih strukturnih ali investicijskih 

skladov. 

__________________ __________________ 

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 

raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 

raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 

javnosti v strukturirani obliki in se tako 

vlagateljem zagotovijo zanesljive 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe, v posvetovanju z regionalnimi 

organi, zasebnim sektorjem in civilno 

družbo. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo 
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informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

javnosti v uporabniku prijazni in 

strukturirani obliki in se tako vlagateljem 

zagotovijo zanesljive informacije, na 

podlagi katerih lahko sprejemajo naložbene 

odločitve. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji ter lažji in geografsko 

uravnotežen dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj, posebno prednost pa 

bi imela podjetja in zadruge na podeželju, 

strukturno nerazvitih in prikrajšanih 

območjih ter območjih v najbolj 

oddaljenih regijah, prednost pa bi imeli 

tudi projekti, ki spodbujajo teritorialno 

kohezijo in medsebojno povezanost 

podeželja (v nadaljnjem besedilu: 

sporazum o EFSI). 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EFSI podpira strateške naložbe z visoko 

socialno, okoljsko in gospodarsko dodano 

vrednostjo, ki spodbujajo gospodarsko, 

socialno in teritorialno kohezijo ter 

prispevajo k doseganju ciljev Unije na 

vseh političnih področjih, vključno s 

kmetijskim in agroživilskim sektorjem. 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, regionalnimi in 

lokalnimi organi, organizacijami v 

javnem interesu, javno-zasebnimi 

partnerstvi in javnimi raziskovalnimi 

institucijami. 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. EFSI je odgovoren za financiranje 

projektov s pomembno dodano vrednostjo, 

pri tem pa je treba pozornost nenehno 

namenjati dopolnjevanju in skladnosti z 

vsemi drugimi projekti, ki jih financira 

EU. 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Merila ustreznosti za uporabo jamstva 

EU 
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 Sporazum o EFSI določa, da mora 

podpirati projekte, ki: 

 (a) so skladni s politikami Unije; 

 (b) so gospodarsko in tehnično izvedljivi; 

 c) zagotavljajo dodano vrednost in 

 (d) zagotavljajo čim večjo mobilizacijo 

kapitala zasebnega sektorja, kjer je to 

mogoče. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU.  

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB, ne da bi pri tem ustvarjali 

dodatno upravno obremenitev ali druge 

sisteme. Cilj EIAH je nadgraditi obstoječe 

svetovalne službe EIB in Komisije z 

zagotavljanjem svetovalnih storitev pri 

izbiri, pripravi in razvoju naložbenih 

projektov ter hkrati delovati kot enotno 

strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje znotraj Unije. EIAH 

zagotavlja ciljno usmerjeno pomoč v 

skladu s posebnostmi in potrebami držav 

članic s slabše razvitimi finančnimi trgi. 
To vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

upravnih organov evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov.  

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 

strokovno znanje EIB, Komisije, 

nacionalnih in regionalnih spodbujevalnih 

bank ter upravnih organov evropskih 

strukturnih, kmetijskih in investicijskih 

skladov. 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. 

Investicijski odbor sestavlja osem 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

strukturiranjem projektov in projektnim 

financiranjem ter strokovno 

makroekonomsko znanje s področja 

regionalne ekonomije in družbenega 

razvoja. Sestava investicijskega odbora je 

večdisciplinarna in zajema širok nabor 

strokovnjakov iz različnih sektorjev, kot so 

kmetijstvo, raziskave, promet ter mala in 

srednja podjetja. Imenuje ga usmerjevalni 

odbor za triletni mandat, ki se lahko 

obnovi. Usmerjevalni odbor pri 

imenovanju investicijskega odbora 

upošteva uravnoteženo zastopanost 

spolov. 
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Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Unija zagotovi EIB jamstvo za operacije 

financiranja ali naložbene operacije, ki se 

izvajajo v Uniji in spadajo na področje te 

Uredbe (v nadaljnjem besedilu: jamstvo 

EU). Za instrumente iz člena 6 se jamstvo 

EU zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

Unija zagotovi EIB jamstvo za operacije 

financiranja ali naložbene operacije, ki se 

izvajajo v Uniji in spadajo na področje te 

Uredbe (v nadaljnjem besedilu: jamstvo 

EU). Za instrumente iz člena 6 se jamstvo 

EU zagotovi kot garancija na prvi poziv. 

Ustanovitev jamstva za EFSI v nobenem 

primeru ne vpliva na cilje programa 

Obzorje 2020 in Instrumenta za 

povezovanje Evrope. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo; 

(a) razvoj infrastrukture, vključno z 

infrastrukturo, povezano z lokalnimi in 

regionalnimi skupnostmi, na področju 
prometa, zlasti v industrijskih središčih, na 

podeželskih in kmetijskih območjih ter v 

turističnih središčih; energijo, zlasti 

energetske povezave; ter digitalno in 

telekomunikacijsko infrastrukturo, pri 

čemer imajo prednost podeželska 

območja, ki zaostajajo pri zagotavljanju 

hitrih širokopasovnih povezav; 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo ter inovacije; 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, socialne storitve in 

storitve dolgotrajne oskrbe, raziskave in 

razvoj, vključno z izgradnjo zmogljivosti 

na področju raziskav lokalnih skupnosti, 
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in infrastrukturo, potrebno za raziskave in 

inovacije; 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) povečanje obnovljivih virov energije ter 

energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 

virov; 

c) povečanje obnovljivih virov energije, 

raziskave obnovljivih virov energije ter 

povečanje energijske učinkovitosti in 

učinkovite rabe virov; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, naravnih virov, razvoja mest in na 

socialnem področju; 

(d) infrastrukturne projekte na področjih 

okolja, kmetijstva, naravnih virov, razvoja 

podeželja in mest in na socialnem 

področju; 
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Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zagotavljanje finančne podpore za 

podjetja iz člena 1(1), vključno s 

financiranjem tveganja v zvezi z obratnim 

kapitalom. 

e) zagotavljanje finančne podpore za 

podjetja iz člena 1(1), vključno s 

financiranjem tveganja v zvezi z obratnim 

kapitalom in finančno pomočjo za 

naložbe, ki lahko ustvarijo gospodarske 

krogotoke. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) plačil iz splošnega proračuna Unije, (a) plačil iz splošnega proračuna Unije, ne 

da bi se zahtevala dodatna sredstva iz 

evropskih strukturnih ali investicijskih 

skladov,  

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

ter v posvetovanju z regionalnimi organi, 

zasebnim sektorjem in civilno družbo 
spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice ter regionalni in lokalni 

organi redno in strukturirano pripravljajo, 

posodabljajo in razširjajo informacije o 

sedanjih in prihodnjih naložbenih projektih 

na svojem ozemlju. 
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MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE 

za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavec mnenja: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Komisija se je obvezala, da bo oblikovala pobudo za ustvarjanje delovnih mest, dolgoročno 

rast in konkurenčnost. V svojem sporočilu Naložbeni načrt za Evropo je predstavila prve 

smernice o tem, kako lahko Evropa premaga finančno in gospodarsko krizo. Zakonodajni 

okvir za novo pobudo je bil predstavljen v predlogu uredbe o Evropskem skladu za strateške 

naložbe (EFSI). Ta sklad naj bi z uporabo javnih sredstev zagotovil zasebne naložbe in 

ustvaril naložbam prijazno okolje. Začetno jamstvo EU v višini 16 milijard EUR, 

zagotovljeno Evropski investicijski banki (EIB), skupaj s 5 milijardami EUR, ki jih bo 

zagotovila sama EIB, bo pritegnilo zasebna sredstva, tako da bo za dodatno financiranje 

naložb na voljo 315 milijard EUR. EIB je že sporočila, da je pred poletnimi počitnicam leta 

2015 pripravljena predhodno financirati projekte za mala in srednja podjetja. 

 

Izobraževanje in usposabljanje 

EFSI je usmerjen v projekte, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, krepijo dolgoročno rast 

in povečujejo konkurenčnost. Komisija je v svoje splošne cilje operacij financiranja in 

naložbenih operacij iz člena 5(2) upravičeno vključila naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje. Kakovostno izobraževanje in usposabljanje je bistveno za socialno 

vključevanje ter dolgoročno vodi k naložbenim odločitvam in gospodarski rasti. 

 

Kulturni in ustvarjalni sektorji 

Komisija pa je spregledala priložnost, da bi še bolj izkoristila velik potencial kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev. Evropski parlament je v svoji resoluciji o evropskih kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjih kot virih gospodarske rasti in delovnih mest že priznal odločilno vlogo, 

ki jo lahko imajo ti sektorji pri oživitvi gospodarstva EU, saj so vir gospodarskih in družbenih 

inovacij, prepletajo se s številnimi drugimi gospodarskimi sektorji in pritegujejo vlagatelje. 

Naložbe v kulturne in ustvarjalne sektorje je treba zato vključiti v splošne cilje, naštete v 

členu 5(2), da bi prihodnje naložbe usmerili tudi v ta pomembni sektor gospodarstva. 
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Ustrezno strokovno znanje 

Upravljanje EFSI je bistvenega pomena za njegovo uspešnost. Projekte nazadnje oceni 

investicijski odbor, saj se mora odločiti, ali se lahko za neki projekt uporabi jamstvo EU. 

Pomembno merilo za izbiro strokovnjakov v tem odboru so izkušnje pri projektnem 

financiranju, kar pa ni dovolj. Da bi zagotovili izpolnjevanje splošnih ciljev operacij 

financiranja in naložbenih operacij, morajo imeti člani odbora tudi izkušnje pri podpori vseh 

teh ciljev. Sestava odbora nikakor ne sme biti enostranska, saj bi to lahko povzročilo, da bi 

dali prednost nekaterim ciljem politike, zanemarili pa bi potrebne naložbe v druga področja, 

kot so izobraževanje in usposabljanje ter kulturni in ustvarjalni sektorji. 

 
Instrument za povezovanje Evrope 

Del EFSI bo financiran tako, da bodo sredstva v višini 3,3 milijarde EUR preusmerjena iz 

Instrumenta za povezovanje Evrope. Del te vsote vključuje 0,1 milijarde EUR sredstev iz 

proračuna za obdobje 2017–2018, namenjenega infrastrukturi za evropske digitalne storitve. 

Iz te proračunske vrstice se trenutno financira Europeana – evropska digitalna knjižnica, arhiv 

in muzej. Zagotoviti je treba, da zmanjšanje sredstev za Instrument za povezovanje Evrope ne 

bo vplivalo na financiranje in nemoteno delovanje tega portala. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in 

monetarne zadeve kot pristojna odbora, naj upoštevata naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 

zagotavljanju večjega dostopa do 

financiranja. Večji dostop do financiranja 

naj bi koristil zlasti malim in srednjim 

podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 

koristi večjega dostopa do financiranja 

razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 

reševanju težav pri financiranju in 

izvajanju produktivnih in strateških naložb 

v Uniji za spodbujanje gospodarstva in 

ustvarjanja delovnih mest ter socialnega 

in kulturnega vključevanja. Večji dostop 

do financiranja naj bi koristil zlasti malim 

in srednjim podjetjem. Poleg tega je 

primerno, da se koristi večjega dostopa do 

financiranja razširijo tudi na podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo, tj. 

podjetja z do 3000 zaposlenimi. 

Premagovanje trenutnih težav na področju 
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socialne in teritorialne kohezije. naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 

krepitvi gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju 

ciljev politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko družbeno in ekonomsko 

dodano vrednostjo, ki bodo spodbujale 

raziskave, izobraževanje in usposabljanje 

ter prispevale k doseganju ciljev politik 

Unije. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

moral podpirati široko paleto finančnih 

produktov, vključno s kapitalskimi in 

dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 

čim bolje pokril potrebe posameznega 

projekta. Taka široka paleta produktov naj 

bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 

trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 

v projekte. EFSI ne bi smel biti 

nadomestilo za zasebno financiranje, 

pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

nedelovanja trga ter tako zagotoviti 

najučinkovitejšo in najbolj strateško 

porabo javnih sredstev. Zahteva po 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 

visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. 

Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

spodbujajo raziskave, izobraževanje in 

usposabljanje, ustvarjanje delovnih mest, 

dolgoročno rast in konkurenčnost ter 

prispevajo k doseganju ciljev iz strategije 

Unije za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast. EFSI bi moral podpirati 

široko paleto finančnih produktov, 

vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 

instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 

pokril potrebe posameznega projekta. Taka 

široka paleta produktov naj bi EFSI 

omogočila prilagajanje potrebam trga, 

hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 

projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 

za zasebno financiranje, pridobljeno na 

trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 
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skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 

tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 

strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 

po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 

morala prispevati k takšni učinkoviti in 

strateški porabi. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) EFSI bi moral biti usmerjen v 

projekte v kulturnih in ustvarjalnih 

sektorjih. Ti sektorji spodbujajo inovacije 

in pomembno prispevajo k njihovem 

razširjanju, kar ima pozitivne učinke ne le 

na področjih kulture in ustvarjanja, 

temveč tudi v številnih drugih 

gospodarskih sektorjih. 

Obrazložitev 

Številne študije so potrdile, da kulturni in ustvarjalni sektorji pomembno prispevajo h 

gospodarstvu Unije z vidika rasti in ustvarjanja delovnih mest. Nujno jim je treba zagotoviti 

dostop do načinov in modelov financiranja, zlasti ker je vsako ustvarjalno delo povezano s 

tveganjem. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. Zato treba 
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določiti jasna načela, ustrezna ekonomska 

in socialna merila ter ustrezne pogoje za 

podporo EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) EFSI bi zato moral podpreti tudi 

projekte na področju izobraževanja, 

usposabljanja in raziskav, pridobivanja 

znanj in kompetenc IKT ter digitalnega 

izobraževanja. Na teh področjih bi bil pri 

naložbah potreben celostni pristop, ki bi v 

vsakem primeru odražal ustrezno 

spoštovanje do notranje vrednosti 

izobraževanja in kulture. Odločilna 

izbirna merila za dodelitev pomoči 

projektom so njihov dolgoročni učinek, 

trajnost in visoka kakovost. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov 

ter pri podpori splošnih ciljev operacij 

financiranja in naložbenih operacij. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
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za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

Obrazložitev 

Uskladitev s spremembami v členu 3(5). 

 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji, lažji dostop do nje pa bi 

bilo treba zagotoviti z večjezičnim in 

decentraliziranim pristopom, ki bi 

spodbujal učinkovito razširjanje 

informacij. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

črtano 
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razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta, ter za Instrument za 

povezovanje Evrope, določen z Uredbo 

(EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta. Cilji navedenih 

programov se s skladom EFSI ne 

podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 

zmanjšanje sredstev za navedena 

programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 

v obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato 

je primerno preusmeriti del financiranja, 

ki je trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. 

__________________  

Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 

za raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 

št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 104). 

 

Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 
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Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Države članice so začele tudi delo na 

nacionalni ravni na področju 

opredeljevanja in spodbujanja 
dinamičnega seznama projektov 

nacionalnega pomena. Informacije, ki jih 

pripravljata Komisija in EIB, bi morale 

vključevati povezave na ustrezne 

nacionalne sezname projektov. 

(32) Države članice ter regionalne in 

lokalne oblasti bi si morale prizadevati za 

oblikovanje in spodbujanje dinamičnega 

seznama projektov evropskega pomena. 

Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 

EIB, bi morale vključevati povezave na 

ustrezne nacionalne sezname projektov. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati večji dostop do financiranja 

podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 

posebnim poudarkom na malih in srednjih 

podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 

prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 

besedilu: sporazum o EFSI). 

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 

zagotavljati obsežnejše in dostopnejše 

financiranje podjetjem z do 3000 

zaposlenimi, s posebnim poudarkom na 

malih in srednjih podjetjih, in sicer tako, da 

EIB omogoča prevzemanje tveganj (v 

nadaljnjem besedilu: sporazum o EFSI). 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 
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nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

nadzorom držav članic, regionalnih in 

lokalnih organov, ter subjekti zasebnega 

sektorja. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi.  

Investicijski odbor sestavlja šest 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 

obsežne relevantne tržne izkušnje s 

projektnim financiranjem in jih imenuje 

usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 

lahko obnovi. Vsi člani investicijskega 

odbora imajo obsežno strokovno znanje v 

zvezi s splošnimi cilji, naštetimi v členu 

5(2)(a) do (e).  

Obrazložitev 

Da bi bila uporaba jamstva EU optimalna, morajo biti neodvisni strokovnjaki v investicijskem 

odboru izkušeni tudi pri podpori splošnih ciljev iz člena 5(2). 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

središčih; energijo, zlasti energetske 

povezave, ter digitalno infrastrukturo; 

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 

področjem prometa, zlasti v industrijskih 

in turističnih središčih, z energetskim 

področjem, zlasti energetskimi 

povezavami, ter digitalno infrastrukturo; 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije; 

(b) naložbe v izobraževanje in 

usposabljanje, da bi odpravili 

pomanjkanje strokovnega znanja, 

povečali zaposljivost in tako spodbudili 

rast, v socialno politiko, vključno s 

socialnim varstvom in socialnimi 

storitvami, v kulturo in ustvarjalni sektor, 

v zdravje, raziskave in razvoj, 

informacijsko in komunikacijsko 

tehnologijo ter inovacije; 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 

ter regionalnih in lokalnih organov 
spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

3. Države članice ter regionalne in lokalne 

oblasti redno in strukturirano pripravljajo, 

posodabljajo in razširjajo informacije o 
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naložbenih projektih na svojem ozemlju. sedanjih in prihodnjih naložbenih projektih 

na svojem ozemlju. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 

sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka 

operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

(b) oceno evropske dodane vrednosti, 

mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, 

pričakovane in dejanske realizacije, 

rezultatov in učinka operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB na agregirani 

osnovi; prispevek k doseganju političnih 

ciljev Unije, zlasti k strategiji Unije za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
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MNENJE ODBORA ZA USTAVNE ZADEVE 

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in za Odbor za proračun 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe 

ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

Pripravljavka mnenja: Danuta Maria Hübner 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Predlog uredbe o ustanovitvi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) je osrednji 

element t. i. naložbenega načrta za Evropo, ki ga je Komisija zasnovala novembra 2014. 

Predlog je prvi korak pri izvajanju naložbenega načrta, saj se z njim vzpostavi potrebni pravni 

okvir za načrt v pravnem redu EU, njegov cilj pa je oživitev evropskega gospodarstva s 

spodbujanjem dodatnih javnih naložb in čim boljšo uporabo javnih sredstev. 

Komisija je v predlogu resda opredelila potrebne osnovne določbe za ustanovitev EFSI, 

vendar je pripravljavka mnenja ugotovila nekaj pomanjkljivosti glede preglednosti ter 

povezav s širšo strukturo institucij in pravnim okvirom Unije. Pripravljavka mnenja si zlasti 

prizadeva za izboljšanje upravljavske strukture Evropskega sklada za strateške naložbe, da bi 

postal bolj pregleden in da bi se povečala njegova demokratična odgovornost, in sicer z 

okrepitvijo vloge Evropskega parlamenta in jasnejšo delitvijo pristojnosti med organi 

upravljanja sklada. Poenostaviti je treba odnose med različnimi ravnmi upravljanja, da bo 

jasno, kdo je pristojen za odločanje v posameznih fazah ocenjevanja projekta. V vsakem 

primeru pa je treba zagotoviti popolno neodvisnost in preglednost pri izbiri projektov, pa tudi 

demokratično odgovornost, saj se bo sklad delno financiral tudi iz proračuna EU v obliki 

jamstev. 

Na področju poročanja je treba okrepiti vlogo Parlamenta. Ker je Parlament edina institucija, 

ki jo neposredno izvolijo evropski državljani, bi moral biti bolj redno obveščen o dejavnostih 

EFSI in njegovih organov upravljanja. EIB bi tudi morala poročati o storitvah, ki jih 

zagotavlja Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe, in sredstvih, ki jih porabi za svoje 

dejavnosti. 

Kar zadeva preglednost, bi moralo vodstvo EFSI upoštevati vse ustrezne predpise EU, ki 

urejajo javni dostop do dokumentov in informacij. Poleg tega bi bilo treba zavarovati 
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neodvisnost usmerjevalnega odbora in investicijskega odbora pred političnim vmešavanjem in 

zagotoviti, da bodo njuni člani strokovno usposobljeni za ocenjevanje projektov z 

najrazličnejših tematskih področij in geografskih regij. Prav tako bi morali biti dokumentacija 

o naložbenih možnostih in merila za izbor projektov javno in enostavno dostopni vlagateljem 

in vsem zainteresiranim stranem. V ta namen bi moral investicijski odbor vzpostaviti jasna in 

pregledna merila za izbiro projektov, da bi onemogočili politično vmešavanje in zagotovili, da 

bo sodelovanje zasebnih vlagateljev potekalo na varen in pošten način.  

Komisija bi morala zagotoviti pošteno in enako obravnavo vseh, ki bodo sodelovali pri 

sofinanciranju projektov v okviru EFSI, in sicer z določitvijo temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih bo moral projekt izpolnjevati, da bo upravičen do 

podpore iz EFSI. Ta merila bi morala biti javno dostopna vsem vlagateljem. 

Glede izbire pravnega instrumenta pripravljavka mnenja meni, da bi morali biti nekateri 

vidiki, za katere Komisija predlaga, da se vključijo v sporazum o EFSI, del same uredbe, saj 

se nanašajo na ključne določbe o upravljanju sklada in njegovo mesto v institucionalni 

strukturi Unije. V tem pogledu bi morala za Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe veljati 

strožja pravila o odgovornosti, saj se bo delno financiralo iz proračuna EU. 

Glede na to, da se prispevki držav članic v EFSI ne bodo upoštevali pri izračunu fiskalne 

prilagoditve v okviru korektivnega in preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, 

pripravljavka mnenja vztraja, da bi moral Eurostat čim prej sprejeti ustrezne predpise o 

statističnem poročanju o teh prispevkih, da bi zagotovili pravno varnost in predvidljivost. 

Če povzamemo, bi lahko EFSI spodbudil naložbe v Evropi, lahko pa bi bil tudi prvi korak na 

poti k bolj usklajenim gospodarskim politikam in poglobljeni ekonomski in monetarni uniji. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za 

proračun kot pristojna odbora, da obravnavata naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Navedba sklicevanja 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 172, člena 173, 

člena 175(3) in člena 182(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, zlasti člena 172, člena 173, 

člena 175(3), člena 182(1) ter člena 194, 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji. 

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 

obravnavi negotovosti, povezanih z 

javnimi in zasebnimi naložbami, dokler ne 

bo dosežen sporazum o sistemu lastnih 

sredstev za proračun Unije. Strategija 

temelji na treh stebrih: mobilizaciji 

financiranja za naložbe, zagotavljanju 

financiranja za realni sektor gospodarstva 

in izboljšanju naložbenega okolja, da bi 

dosegli ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo v vsej Uniji. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. Te 

spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 

delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 

celotni Uniji. 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 

izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 

okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 

regulativne predvidljivosti. To delo, ki 

predstavlja dodano vrednost nacionalnim 

prizadevanjem, naj bi koristilo delovanju 

EFSI, pa tudi širše naložbam v vsej Uniji. 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Čeprav je prvotni namen EFSI 

spodbujanje naložb v Evropi, bi lahko ta 

pobuda imela tudi pomembno vlogo pri 

spodbujanju večjega usklajevanja 

gospodarskih politik med državami 
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članicami in pri napredovanju na poti k 

poglobljeni ekonomski in monetarni uniji; 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik Unije. 

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 

naložbe z visoko ekonomsko dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 

politik in vrednot Unije. 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) Ta uredba vsebuje vse temeljne 

določbe o ustanovitvi, upravljanju in 

odgovornosti EFSI in Evropskega 

svetovalnega vozlišča za naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EIAH), v sporazum 

o EFSI med Komisijo in EIB pa bi se 

morali vključiti samo ukrepi, potrebni za 

izvajanje te uredbe, brez poseganja v 

pristojnosti institucij Unije; 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 

katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive, kar 

pomeni, da lahko vključujejo določeno 

stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
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vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. 

vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 

pridobitev financiranja iz EFSI. Če 

nacionalno računsko sodišče ali neodvisni 

svet ali kateri koli protikorupcijski organ 

države članice izrazi pomisleke glede 

posameznega projekta, vrste naložbe ali 

organa, odgovornega za vlaganje javnih 

sredstev, in s temi pomisleki seznani 

EFSI, bi moral sklad izražena stališča 

upoštevati. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) Pri opravljanju nalog, ki jim jih 

nalaga ta uredba, bi morali organi EFSI 

(usmerjevalni odbor in investicijski odbor) 

delovati neodvisno in v interesu EFSI ter 

ne bi smeli zahtevati ali sprejemati 

navodil od nobenega javnega ali 

zasebnega organa. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni 

strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju naložbenih projektov. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 

infrastrukturne in velike projekte s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo bi moral 

sprejemati investicijski odbor. Investicijski 

odbor bi morali sestavljati neodvisni in 

nepristranski strokovnjaki, ki imajo 

strokovno znanje in izkušnje na področju 

naložbenih projektov. Strokovnjake v 

investicijskem odboru bi bilo treba izbrati 

na podlagi preglednega postopka, s 

katerim bi zagotovili, da bo v odboru čim 

več strokovnega znanja iz različnih 
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da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

sektorjev in geografskih trgov Unije. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 

usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 

dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 

moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 

za mala in srednja podjetja ter podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Investicijski odbor bi moral 

vzpostaviti sklop preglednih, pravičnih in 

objektivnih meril za ocenjevanje 

projektov, ki bi morala biti javno 

objavljena in bi jih investicijski odbor 

moral uporabljati v svojih posvetovanjih. 

Odločitve, ki jih sprejme investicijski 

odbor, bi morale biti javne. 

 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 

držav članic, subjekti zasebnega sektorja 

ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 

prispevajo v EFSI in sodelujejo v 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 

sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 

skladu odprta tretjim osebam, vključno z 

državami članicami, nacionalnimi in 

regionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic ali regionalnih 

oblasti, subjekti zasebnega sektorja ter 

subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 

obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 

udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
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upravljavski strukturi EFSI. prispevajo v EFSI.  

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 

za upravičenost, lahko države članice za 

prispevanje k financiranju upravičenih 

projektov, podprtih z jamstvom EU, 

uporabijo evropske strukturne in 

investicijske sklade. Prožnost tega 

pristopa naj bi omogočila kar največji 

potencial za pritegnitev investitorjev na 

naložbenih področjih, ki jih podpira 

EFSI. 

črtano 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 

s Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 

izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je 

napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 

ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 

s Pogodbo o delovanju Evropske unije 

skladne s pravili o državni pomoči. 

Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 

skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 

bo moral projekt izpolnjevati, da bo 

upravičen do podpore iz EFSI. Merila, ki 

bi jih bilo treba razviti na podlagi teh 

načel, bi morala zagotavljati pošteno in 

enako obravnavo vseh zainteresiranih 

strani, vključenih v sofinanciranje 

projekta. Če projekt izpolnjuje ta poštena 

in objektivna merila in prejme podporo iz 

EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 

nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 

poenostavljeni in pospešeni oceni 
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smernice glede teh temeljnih načel, da bi 

zagotovila učinkovito uporabo javnih 

sredstev. 

skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 

čemer bo Komisija dodatno preverila tudi 

sorazmernost državne podpore (odsotnost 

čezmernega nadomestila). Komisija je 

napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 

smernice glede teh temeljnih načel, da bi 

zagotovila učinkovito uporabo javnih 

sredstev. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Ker Komisija pri opredelitvi fiskalne 

prilagoditve v okviru preventivnega in 

korektivnega dela Pakta za stabilnost in 

rast ne bo upoštevala nacionalnih 

prispevkov v EFSI, bi moral Eurostat čim 

prej sprejeti pravila za statistično 

evidentiranje in kategorizacijo prispevkov 

držav članic v EFSI, da državam članicam 

zagotovi predvidljivost in gotovost pri 

pripravi predstavitev njihovih programov 

za stabilnost in konvergenco ter 

nacionalnih programov reform. 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 

dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 

ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 

učinek ter opredelila načine za izboljšanje 

prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 

morale prispevati k odgovornosti in analizi 

trajnosti. 

(25) EIB in investicijski odbor bi morala 

redno ocenjevati dejavnosti, ki jih podpira 

EFSI, in o njih poročati Evropskemu 

parlamentu in Svetu, da bi ocenila njihovo 

ustreznost, uspešnost in učinek ter 

opredelila načine za izboljšanje prihodnjih 

dejavnosti. Takšne ocene in poročila bi 

morali biti objavljeni in bi morali 
prispevati k odgovornosti in analizi 
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trajnosti. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 

izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 

tudi javno Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH). 

Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 

podporo pri razvoju in pripravi projektov v 

celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 

strokovnem znanju Komisije, EIB, 

nacionalnih spodbujevalnih bank ter 

organov upravljanja evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov. S tem bi bila 

vzpostavljena enotna vstopna točka za 

vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 

naložbe v Uniji. EIB bi morala letno 

poročati Evropskemu parlamentu in Svetu 

o storitvah, ki jih zagotavlja Evropsko 

svetovalno vozlišče za naložbe/EIAH, in 

izvajanju njegovega proračuna. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta. Cilji navedenih programov se s 

(29) Za delno financiranje prispevka iz 

proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 

razpoložljiva sredstva za program Obzorje 

2020 – Okvirni program za raziskave in 

inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 

(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 

in Sveta, ter za Instrument za povezovanje 

Evrope, določen z Uredbo (EU) 

št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta. Cilji navedenih programov se s 
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skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. 

skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 

pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 

navedena programa zaradi financiranja 

jamstvenega sklada omogočilo večje 

naložbe na nekaterih področjih obeh 

programov, kot bi jih bilo mogoče 

zagotoviti prek obstoječih programov. 

EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 

finančni vzvod, tako da bi se finančni 

učinek na navedenih področjih raziskav, 

razvoja in inovacij ter prometne, 

telekomunikacijske in energetske 

infrastrukture multipliciral v primerjavi s 

scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 

obliki nepovratnih sredstev v okviru 

načrtovanih programov Obzorje 2020 in 

Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 

primerno preusmeriti del financiranja, ki je 

trenutno predvideno za navedena 

programa, v korist EFSI. Vse nadaljnje 

spremembe pravne osnove za te programe, 

ki bi bile potrebne za njihovo učinkovito 

izvajanje zaradi zmanjšanja njihovih 

finančnih virov, bi bilo treba izvesti čim 

prej, da bi preprečili zamude pri izvajanju.  

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 

bi moral zagotavljati, da so informacije o 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 

potencialno izvedljivih projektov, ki se 

zaradi pomanjkanja gotovosti in 

preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 

zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 

nimajo dovolj informacij, da bi lahko 

ocenili naložbena tveganja. Komisija in 

EIB bi morali ob podpori držav članic 

spodbujati vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 

naložbe, ki bi se uporabljal samo v 

informativne namene. Ta „dinamični 
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naložbenih projektih redno na voljo 

javnosti v strukturirani obliki in se tako 

vlagateljem zagotovijo zanesljive 

informacije, na podlagi katerih lahko 

sprejemajo naložbene odločitve. 

seznam projektov“ bi moral zagotavljati, 

da so informacije o naložbenih projektih 

redno na voljo javnosti v strukturirani 

obliki in se tako vlagateljem zagotovijo 

zanesljive informacije, na podlagi katerih 

lahko sprejemajo naložbene odločitve. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morala EIB 

redno poročati Evropskemu parlamentu in 

Svetu o napredku in učinku EFSI. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do 

evropskih državljanov, bi morali EIB in 

organi upravljanja EFSI redno poročati 

Evropskemu parlamentu in Svetu o 

napredku in učinku EFSI. EIB bi morala v 

skladu s predpisi Unije o javnem dostopu 

do dokumentov in informacij na svojem 

spletnem mestu objaviti tudi informacije o 

vseh operacijah financiranja in naložb 

EIB ter o tem, kako te operacije 

prispevajo k splošnim ciljem EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI). 

Komisija z Evropsko investicijsko banko 

(EIB) sklene sporazum o ustanovitvi 

Evropskega sklada za strateške naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EFSI) v skladu z 

zahtevami te uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. 

2. K sporazumu o EFSI lahko pristopijo 

države članice pod pogoji, določenimi v 

sporazumu o EFSI. Če se s tem strinjajo 

obstoječi vplačniki, lahko k sporazumu o 

EFSI pristopijo tudi tretje osebe, vključno z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 

javnimi agencijami, ki so v lasti ali pod 

nadzorom držav članic, ter subjekti 

zasebnega sektorja. Države članice in 

druge tretje osebe ne sodelujejo v 

upravljavski strukturi EFSI. 

 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Na Komisijo se z delegiranim aktom v 

skladu s členom 17 prenese pooblastilo za 

sklenitev sporazuma o EFSI v imenu 

Unije, če sporazum o EFSI izpolnjuje 

zahteve iz te uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Na Komisijo se z delegiranim aktom v 

skladu s členom 17 prenese pooblastilo za 

sprejemanje naknadnih sprememb 

sporazuma o EFSI, če te spremembe 

izpolnjujejo zahteve iz te uredbe. 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) določbe glede ureditev upravljanja v 

zvezi z EFSI v skladu s členom 3, brez 

poseganja v statut Evropske investicijske 

banke; 

črtano 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 

Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 

okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 

obstoječe svetovalne službe EIB in 

Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 

storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 

naložbenih projektov ter hkrati delovati kot 

enotno strokovno svetovalno vozlišče za 

projektno financiranje znotraj Unije. To 

vključuje podporo pri uporabi tehnične 

pomoči za strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU.  

Ta uredba določa vzpostavitev Evropskega 

svetovalnega vozlišča za naložbe (v 

nadaljnjem besedilu: EIAH) v okviru EIB. 

Cilj EIAH je nadgraditi obstoječe 

svetovalne službe EIB in Komisije z 

zagotavljanjem svetovalnih storitev pri 

izbiri, pripravi in razvoju naložbenih 

projektov ter hkrati delovati kot enotno 

strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje znotraj Unije. To vključuje 

podporo pri uporabi tehnične pomoči za 

strukturiranje projektov, uporabi 

inovativnih finančnih instrumentov, 

uporabi javno-zasebnih partnerstev ter po 

potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v 

zvezi z zakonodajo EU. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EIB letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o storitvah, ki jih 

zagotavlja Evropsko svetovalno vozlišče, 
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in izvajanju njegovega proračuna. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Organi upravljanja EFSI, na katere se 

nanaša ta člen, pri opravljanju nalog, ki 

jim jih nalaga ta uredba, delujejo 

neodvisno in v interesu EFSI ter ne iščejo 

in ne sprejemajo navodil od nobenega 

javnega ali zasebnega organa. 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika.  

1. Sporazum o EFSI določa, da EFSI 

upravlja usmerjevalni odbor, ki določi 

strateške usmeritve ter politike in postopke 

glede strateškega dodeljevanja sredstev in 

poslovanja, vključno z naložbeno politiko 

za projekte, za katere lahko EFSI 

zagotavlja podporo, in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 5(2). 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika za triletni mandat, ki se 

lahko enkrat obnovi. 

 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno. 

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve 

soglasno ter jih objavi in zagotovi, da so 
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dostopne.  

 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če nacionalno računsko sodišče ali 

neodvisni svet ali kateri koli 

protikorupcijski organ države članice 

izrazi pomisleke glede posameznega 

projekta, vrste naložbe ali organa, 

odgovornega za vlaganje javnih sredstev, 

in s temi pomisleki seznani EFSI, mora 

usmerjevalni odbor izražena stališča 

upoštevati.  

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru 

vsako četrtletje poroča o dejavnostih EFSI.  

Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru 

vsako četrtletje poroča o dejavnostih EFSI, 

Evropskemu parlamentu in Svetu pa 

najmanj enkrat letno. Četrtletno poročilo 

se objavi. 

 Evropskemu parlamentu so na voljo 

zapisniki sestankov usmerjevalnega 

odbora, vključno z rezultati glasovanja pri 

posameznih projektih, kadar usmerjevalni 

odbor svoje odločitve ne sprejme soglasno. 
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Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika imenuje usmerjevalni odbor 

na skupni predlog Komisije in EIB za 

triletni mandat, ki se lahko obnovi. 

Izvršni direktor in namestnik izvršnega 

direktorja se imenujeta na podlagi 

odprtega in preglednega izbirnega 

postopka. Na podlagi takšnega postopka, 

ki se izvaja v skladu s postopki EIB, 

Komisija po posvetovanju z 

usmerjevalnim odborom in v soglasju z 

EIB Evropskemu parlamentu predloži ožji 

seznam kandidatov za položaj izvršnega 

direktorja in namestnika izvršnega 

direktorja.  

 Komisija na podlagi soglasja EIB 

Evropskemu parlamentu predloži v 

odobritev predlog za imenovanje 

izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika. Usmerjevalni odbor na 

podlagi odobritve predloga imenuje 

izvršnega direktorja in njegovega 

namestnika za triletni mandat, ki se lahko 

enkrat obnovi. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Investicijski odbor upošteva cilj Unije, ki 

je gospodarska, socialna in teritorialna 

kohezija, ter preprečuje dodatna 

neravnovesja v regijah Evropske unije. 
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Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Investicijski odbor sestavlja osem 

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 

direktor, ki se izberejo na podlagi 

odprtega in preglednega izbirnega 

postopka. Neodvisne strokovnjake, ki 

imajo multidisciplinarni pristop in 

obsežne izkušnje s projektnim 

financiranjem in tehnologijo ter obsežno 

znanje o sektorjih in geografskih trgih 

Unije, imenuje usmerjevalni odbor za 

triletni mandat, ki se lahko obnovi. Člani 

investicijskega odbora opravljajo svoje 

naloge neodvisno in nepristransko in ne 

zahtevajo ali sprejemajo navodil od Unije, 

njenih držav članic, vlad, EIB ali drugih 

javnih ali zasebnih organov.  

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Investicijski odbor določi pregledna, 

poštena in objektivna merila za 

ocenjevanje projektov, ki so javno 

objavljena in na podlagi katerih 

investicijski odbor sprejema odločitve. 

Odločitve, ki jih sprejme investicijski 

odbor, so javne. 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino. 

Investicijski odbor sprejema odločitve z 

navadno večino ter jih objavi in zagotovi, 

da so dostopne. 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru 

redno poroča o delu investicijskega 

odbora. 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 

za podporo namenskim naložbenim 

platformam in nacionalnim 

spodbujevalnim bankam, ki vlagajo v 

operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te 

uredbe. V tem primeru usmerjevalni odbor 

določi politiko v zvezi z upravičenimi 

naložbenimi platformami. 

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 

za podporo namenskim naložbenim 

platformam ter nacionalnim in 

regionalnim spodbujevalnim bankam, ki 

vlagajo v operacije, ki ustrezajo zahtevam 

iz te uredbe. V tem primeru usmerjevalni 

odbor določi politiko v zvezi z 

upravičenimi naložbenimi platformami, pri 

kateri sodelujejo pristojni javni organi, 

ustrezni socialni in gospodarski partnerji 

ter predstavniki civilne družbe. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 1. Komisija in EIB ob podpori držav članic 
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spodbujata vzpostavitev preglednega 

dinamičnega seznama sedanjih in 

potencialnih prihodnjih naložbenih 

projektov v Uniji. Dinamični seznam ne 

vpliva na končno izbiro projektov, ki bodo 

prejeli podporo, v skladu s členom 3(5). 

in lokalnih oblasti spodbujata vzpostavitev 

preglednega dinamičnega seznama 

sedanjih in potencialnih prihodnjih 

naložbenih projektov v Uniji, ki je javno 

dostopen vlagateljem in drugim 

zainteresiranim stranem. Seznam 

projektov na dinamičnem seznamu se 

uporablja zgolj v informativne namene in 
ne vpliva na končno izbiro projektov, ki 

bodo prejeli podporo, v skladu s členom 

3(5). 

 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

3. Države članice po posvetovanju z 

lokalnimi organi redno in strukturirano 

pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 

informacije o sedanjih in prihodnjih 

naložbenih projektih na svojem ozemlju. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Komisiji o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB, 

ki se izvajajo na podlagi te uredbe. 

Poročilo vključuje oceno skladnosti z 

zahtevami o uporabi jamstva EU in ključne 

kazalnike uspešnosti, določene v skladu s 

členom 2(1)(g). Poročilo vključuje tudi 

statistične, finančne in računovodske 

podatke o vsaki posamezni operaciji 

financiranja in naložbeni operaciji EIB ter 

o vseh operacijah skupaj.  

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje poroča Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji o 

operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah EIB, ki se izvajajo na podlagi te 

uredbe. Poročilo vključuje oceno 

skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva 

EU in ključne kazalnike uspešnosti, 

določene v skladu s členom 2(1)(g). 

Poročilo vključuje tudi statistične, finančne 

in računovodske podatke o vsaki 

posamezni operaciji financiranja in 

naložbeni operaciji EIB ter o vseh 
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operacijah skupaj. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

enkrat letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB. 

Poročilo se objavi in vključuje: 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, 

vsako polletje ustno ter enkrat letno pisno 

poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o 

operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah EIB. Poročili se objavita in 

vključujeta: 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Za namene Komisijinih računovodskih 

izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega 

sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, Komisiji vsako leto predloži: 

3. Za namene Komisijinih računovodskih 

izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z 

jamstvom EU, ter upravljanja jamstvenega 

sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z 

EIS, Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji vsako leto predloži: 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Izvršni direktor na zahtevo Evropskega 

parlamenta sodeluje na obravnavi 

Evropskega parlamenta v zvezi z 

uspešnostjo EFSI.  

1. Predsednik usmerjevalnega odbora in 

izvršni direktor na zahtevo Evropskega 

parlamenta sodeluje na obravnavi 

Evropskega parlamenta v zvezi z 

uspešnostjo EFSI tako pogosto, kot 

Parlament meni, da je potrebno.  
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Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Izvršni direktor ustno ali pisno odgovori 

na vprašanja, ki jih Evropski parlament 

naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru 

v petih tednih od prejema vprašanja. 

2. Predsednik usmerjevalnega odbora in 

izvršni direktor ustno ali pisno odgovori na 

vprašanja, ki jih Evropski parlament 

naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru 

v petih tednih od prejema vprašanja. 

 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Za vse projekte, ki se financirajo iz 

EFSI, se uporabljajo politike in postopki 

mehanizma za pritožbe EIB ter 

memorandum o soglasju z evropskim 

varuhom človekovih pravic. 

 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Urad  OLAF lahko na zahtevo 

pristojnih odborov Evropskega 

parlamenta predloži informacije o 

uporabi določb te uredbe, ne da bi pri tem 

razkril informacije o preiskavah, ki še 

potekajo. 
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Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija na zahtevo Evropskega 

parlamenta poroča Evropskemu parlamentu 

o uporabi te uredbe. 

3. Komisija na zahtevo Evropskega 

parlamenta in/ali EIB poroča Evropskemu 

parlamentu o uporabi te uredbe, uporabi 

jamstva EU in delovanju jamstvenega 

sklada. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Na zahtevo Evropskega parlamenta 

EIB letno poroča o storitvah, ki jih 

zagotavlja Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe, in izvajanju njegovega 

proračuna. 

 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Med Evropskim parlamentom in EIB 

se sklene sporazum o podrobnih ureditvah 

za izmenjavo informacij med njima o 

operacijah financiranja in naložbenih 

operacijah, ki jih EIB opravlja v okviru te 

uredbe. 
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Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja 

neodvisna poročila, v katerih ocenjujeta 

rezultate, dosežene v praksi pri 

dejavnostih EIB in EIS, ki se izvajajo na 

podlagi te uredbe.  

4. EIB in EIS redno in na zahtevo pošiljata 

Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji 

vsa svoja neodvisna poročila, v katerih 

ocenjujeta rezultate, dosežene v praksi pri 

dejavnostih EIB in EIS, ki se izvajajo na 

podlagi te uredbe. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po 

potrebi priloži ustrezne zakonodajne 

predloge. 

5. Komisija najpozneje [OP vstaviti datum: 

tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po 

potrebi priloži ustrezne zakonodajne 

predloge o pregledu te uredbe. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

EIB v skladu s svojo politiko glede 

preglednosti pri dostopu do dokumentov in 

informacij na svoji spletni strani objavi 

informacije o vseh operacijah financiranja 

in naložbenih informacijah EIB ter o tem, 

kako te operacije prispevajo k splošnim 

ciljem iz člena 5(2).  

EIB v skladu s predpisi Unije o javnem 

dostopu do dokumentov in informacij na 

svoji spletni strani objavi informacije o 

vseh operacijah financiranja in naložbenih 

informacijah EIB ter o tem, kako te 

operacije prispevajo k splošnim ciljem iz 

člena 5(2).  
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 1(3) se prenese na Komisijo 

za obdobje enega leta od začetka 

veljavnosti te uredbe. 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 1(4)se prenese na Komisijo 

za nedoločen čas. 

 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. 3. Evropski parlament ali Svet lahko 

kadar koli prekliče preneseno pooblastilo iz 

člena 8(6). S sklepom o preklicu 

pooblastila pooblastilo iz navedenega 

sklepa preneha veljati. Sklep začne 

učinkovati dan po objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši datum, 

določen v sklepu. Sklep ne vpliva na 

veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 

koli prekliče preneseno pooblastilo iz 

členov 1(3), 1(4) in 8(6). Z odločitvijo o 

preklicu pooblastila preneha veljati prenos 

pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. 

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 
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Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 1(3), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku 

enega meseca od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu, ali če sta pred iztekom tega roka 

tako Evropski parlament kot Svet 

obvestila Komisijo, da ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za en mesec. 

 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 

8(6), začne veljati le, če niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotuje 

delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Parlament kot 

Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 

1(4) ali členom 8(6), začne veljati le, če 

niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 
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