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10.1.2019 A8-0482/3 

Predlog spremembe  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Program InvestEU bi moral 

okrepiti vlogo državljanov in skupnosti, ki 

želijo vlagati sredstva v bolj trajnostno in 

razogljičeno družbo, vključno z 

energetskim prehodom. Ker [spremenjena 

direktiva o obnovljivih virih] in 

[spremenjena direktiva o električni 

energiji] sedaj priznavata in podpirata 

skupnosti in državljane na področju 

energije iz obnovljivih virov, kot bistvene 

akterje pri energetskem prehodu Unije pa 

priznavata tudi proizvajalce-odjemalce 

energije, bi moral program InvestEU 

olajšati sodelovanje teh akterjev na trgu. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Predlog spremembe  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Oddelek za države članice bi moral 

biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 

sredstev v okviru deljenega upravljanja za 

oblikovanje rezervacij za jamstvo, ki ga 

izda Unija. Ta kombinacija je namenjena 

uporabi visoke bonitetne ocene Unije za 

spodbujanje nacionalnih in regionalnih 

naložb ob hkratnem zagotavljanju 

doslednega obvladovanja tveganj pri 

pogojnih obveznostih, in sicer z 

izvajanjem jamstva, ki ga da Komisija v 

okviru posrednega upravljanja. Unija bi 

morala zagotoviti jamstvo za operacije 

financiranja in naložbene operacije, 

predvidene v sporazumih o jamstvu, 

sklenjenih med Komisijo in izvajalskimi 

partnerji v oddelku za države članice, 

skladi v okviru deljenega upravljanja bi 

morali zagotoviti oblikovanje rezervacij za 

jamstvo v skladu s stopnjo rezervacij, ki jo 

določi Komisija na podlagi narave 

operacij in iz tega izhajajočih 

pričakovanih izgub, država članica pa bi z 

izdajo kritnega jamstva v korist Unije 

prevzela izgube, ki bi presegle 

pričakovane izgube. Te ureditve bi morale 

biti določene v enem samem sporazumu o 

prispevku z vsako državo članico, ki 

prostovoljno izbere to možnost. Sporazum 

o prispevku bi moral zajemati enega ali 

več posebnih sporazumov o jamstvu, ki se 

bodo izvajali v zadevni državi članici. 

črtano 
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Določitev stopnje rezervacij za vsak 

primer posebej zahteva odstopanje od 

[člena 211(1)] Uredbe (EU, Euratom) št. 

XXXX19 (v nadaljnjem besedilu: finančna 

uredba). Takšna zasnova zagotavlja tudi 

enoten sklop pravil za proračunska 

jamstva, podprta s centralno upravljanimi 

sredstvi ali s sredstvi v okviru deljenega 

upravljanja, kar bi olajšalo njihovo 

kombiniranje. 

_________________  

19 null  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Predlog spremembe  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 

moralo podpirati razvoj trdnega nabora 

naložbenih projektov v vsakem sklopu 

politike. Poleg tega bi bilo treba v okviru 

programa InvestEU predvideti tudi 

medsektorsko komponento, ki bi 

zagotovila enotno vstopno točko in 

medsektorsko pomoč pri razvoju projektov 

za centralno upravljane programe Unije. 

(35) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 

moralo podpirati razvoj trdnega nabora 

naložbenih projektov v vsakem sklopu 

politike, s čimer bi zagotovili učinkovito 

izvajanje geografske razpršenosti, kar bi 

prispevalo k doseganju cilja Unije glede 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije ter zmanjšanju regionalnih 

razlik. Svetovalno vozlišče bi moralo 

posebno pozornost nameniti temu, da je 

treba majhne projekte povezovati in jih 

združiti v večje portfelje. Komisija bi 

morala podpisati sporazume s skupino 

EIB in drugimi izvajalskimi partnerji, da 

bi jih opredelila kot partnerje 

svetovalnega vozlišča. Komisija, skupina 

EIB in drugi izvajalski partnerji bi morali 

tesno sodelovati, da bi zagotovili 

učinkovitost, sinergije in učinkovito 

geografsko pokritost podpore po vsej 

Uniji, pri tem pa upoštevati strokovno 

znanje in lokalne zmogljivosti lokalnih 

izvajalskih partnerjev, pa tudi obstoječe 

strukture, kot je na primer svetovalno 

vozlišče za evropske naložbe. Poleg tega bi 

bilo treba v okviru programa InvestEU 

predvideti tudi medsektorsko komponento, 

ki bi zagotovila enotno vstopno točko in 

medsektorsko pomoč pri razvoju projektov 

za centralno upravljane programe Unije. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Predlog spremembe  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Predlagana finančna sredstva za 

izvajanje ukrepov iz poglavij V in VI 

znašajo 525 000 000 EUR (v tekočih 

cenah). 

3. Predlagana finančna sredstva za 

izvajanje ukrepov iz poglavij V in VI 

znašajo 725 000 000 EUR (v tekočih 

cenah). 

Or. en 

Obrazložitev 

Pretekle izkušnje z EFSI I in II kažejo, da so bila svetovalna vozlišča ključni akterji, ki so 

naložbene projekte usmerjali na področju trajnosti ter spodbujali združevanje manjših 

projektov v večje, bolj ambiciozne svežnje. Zato predlagamo, da se proračun svetovalnih 

vozlišč (Poglavje V) poveča. 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Predlog spremembe  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Izvajalski partnerji si ciljno 

prizadevajo, da vsaj 50 % naložbe v okviru 

sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 

prispeva k doseganju podnebnih in 

okoljskih ciljev Unije na področju 

podnebja in okolja. 

5. Izvajalski partnerji si ciljno 

prizadevajo, da: 

(a) vsaj 80 % naložbe v okviru sklopa 

politike za trajnostno infrastrukturo 

pomembno prispeva k doseganju 

podnebnih in okoljskih ciljev Unije na 

področju podnebja in okolja, v skladu z 

zavezami iz Pariškega sporazuma; 

(b) na področju prometa vsaj 10 % 

naložbe v okviru sklopa politike za 

trajnostno infrastrukturo prispeva k 

doseganju cilja EU glede odprave 

prometnih nesreč s smrtnim izidom in 

težjimi poškodbami do leta 2050 ter 

obnovitve železniških in cestnih mostov in 

tunelov, da bi povečali njihovo varnost; 

(c) vsaj 35 % naložbe v okviru sklopa 

politike za raziskave, inovacije in 

digitalizacijo prispeva k ciljem programa 

Obzorje Evropa; 

(d) precejšen delež jamstva, ki se v sklopu 

politike za MSP zagotavlja MSP in malim 

podjetjem s srednjo tržno kapitalizacijo, 

podpira inovativna MSP. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Predlog spremembe  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Dodatnost 

 Za namene te uredbe „dodatnost“ pomeni 

podporo sklada InvestEU operacijam, s 

katerimi se odpravljajo nedelovanje trga 

ali neoptimalne naložbene razmere v vsej 

Uniji in/ali posameznih državah članicah, 

vključno z dolgoročnim donosom na 

naložbe ali potrebami po financiranju z 

višjim tveganjem za projekte, ki prinašajo 

dolgoročne okoljske in družbene koristi, 

in ki jih izvajalski partnerji v obdobju, v 

katerem se lahko uporabi jamstvo EU, 

brez podpore sklada InvestEU ne bi mogli 

izvesti ali pa jih ne bi mogli izvesti v enaki 

meri. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Predlog spremembe  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 9 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ne strinjamo se, da se sredstva, namenjena kohezijski politiki, prenesejo v sklad InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Predlog spremembe  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Sklad InvestEU ne podpira 

dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, 

predelavo, distribucijo, skladiščenjem ali 

zgorevanjem fosilnih goriv ali 

infrastrukturo za prenos CO2. 

Or. en 

 


