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9.1.2019 A8-0482/17 

Predlog spremembe  17 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, 

Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 

ambiciozne strategije za dokončanje 

enotnega trga ter spodbujanje trajnostne 

rasti in delovnih mest, kot so unija 

kapitalskih trgov, strategija za enotni 

digitalni trg, sveženj za čisto energijo za 

vse Evropejce, akcijski načrt Unije za 

krožno gospodarstvo, strategija za 

mobilnost z nizkimi emisijami ter 

obrambna in vesoljska strategija za 

Evropo. Sklad InvestEU bi moral 

izkoriščati in okrepiti sinergije med 

strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 

sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 

in dostopa do financiranja. 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 

ambiciozne strategije za dokončanje 

enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 

vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 

strategija Evropa 2020, unija kapitalskih 

trgov, strategija za enotni digitalni trg, 

evropska agenda za kulturo, sveženj za 

čisto energijo za vse Evropejce, akcijski 

načrt Unije za krožno gospodarstvo, 

strategija za mobilnost z nizkimi 

emisijami, vesoljska strategija za Evropo 

ter evropski steber socialnih pravic, ki so 

bile pri odpravljanju regionalnih in 

socialnih neenakosti le malo uspešne. 

Sklad InvestEU bi moral izkoriščati, 

izboljšati in okrepiti sinergije med 

strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 

sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 

in dostopa do financiranja.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Predlog spremembe  18 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, 

Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Vsak sklop politike bi moral biti 

sestavljen iz dveh oddelkov, tj. oddelka za 

EU in oddelka za države članice. Oddelek 

za EU bi moral sorazmerno ukrepati za 

odpravo nedelovanja trga ali 

neoptimalnih naložbenih razmer na ravni 

Unije in podprte dejavnosti bi morale 

imeti jasno evropsko dodano vrednost. 

Oddelek za države članice bi moral 

državam članicam omogočiti, da 

prispevajo delež svojih sredstev iz skladov 

v okviru deljenega upravljanja k 

oblikovanju rezervacij za jamstvo EU za 

uporabo jamstva EU za operacije 

financiranja ali naložbene operacije, da 

se na njihovem ozemlju, tudi na ranljivih 

in oddaljenih območjih, kot so najbolj 

oddaljene regije Unije, odpravijo 

nedelovanje trga ali neoptimalne 

naložbene razmere, da se dosežejo cilji 

Sklada v okviru deljenega upravljanja. 

Ukrepi, ki jih podpira sklad InvestEU 

prek oddelka za EU ali oddelka za države 

članice, ne bi smeli podvajati ali izrinjati 

zasebnega financiranja ali izkrivljati 

konkurence na notranjem trgu. 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Predlog spremembe  19 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, 

Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

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 

črtano 
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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. 

Določitev stopnje rezervacij za vsak 

primer posebej zahteva odstopanje od 

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

XXXX (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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Predlog spremembe  20 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, 

Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Jamstvo EU v okviru oddelka za 

države članice bi bilo treba dodeliti 

vsakemu izvajalskemu partnerju, ki je 

upravičen v skladu s [členom 62(1)(c)] 

[finančne uredbe], vključno z 

nacionalnimi ali regionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali 

institucijami, EIB, Evropskim 

investicijskim skladom in drugimi 

multilateralnimi razvojnimi bankami. 

Komisija bi morala pri izbiri izvajalskih 

partnerjev v okviru oddelka za države 

članice upoštevati predloge vsake države 

članice. V skladu s [členom 154] 

[finančne uredbe] mora Komisija oceniti 

pravila in postopke izvajalskega partnerja, 

da se prepriča, da zagotavljajo enako 

raven zaščite finančnih interesov Unije, 

kot jo zagotavlja Komisija. 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Predlog spremembe  21 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, 

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming 

Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) „podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo“ so subjekti z do 3 000 

zaposlenimi, ki niso MSP ali mala 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo; 

črtano 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Predlog spremembe  22 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, 

Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) oddelek za države članice obravnava 

specifično nedelovanje trga ali 

neoptimalne naložbene razmere v eni ali 

več državah članicah, in sicer za 

izpolnjevanje ciljev skladov, ki prispevajo 

v okviru deljenega upravljanja. 

črtano 

Or. en 



 

AM\1173560SL.docx  PE631.636v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

9.1.2019 A8-0482/23 

Predlog spremembe  23 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Martina Michels, Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, 

Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9 črtano 

Posebne določbe, ki se uporabljajo za 

oddelek za države članice 

 

1. Zneski, ki jih dodeli država članica 

v skladu s členom [10(1)] uredbe [[o 

skupnih določbah] številka] ali 

členom [75(1)] uredbe [[o strateškem 

načrtu SKP] številka], se uporabijo za 

oblikovanje rezervacij za del jamstva EU v 

okviru oddelka za države članice, ki 

zajema operacije financiranja in 

naložbene operacije v zadevni državi 

članici. 

 

2. Za vzpostavitev tega dela jamstva 

EU v okviru oddelka za države članice se 

sklene sporazum o prispevku med državo 

članico in Komisijo. 

 

Država članica in Komisija skleneta 

sporazum o prispevku ali njegovo 

spremembo v štirih mesecih po sklepu 

Komisije o sklenitvi partnerskega 

sporazuma ali načrta SKP oziroma 

sočasno s sklepom Komisije o spremembi 

programa ali načrta SKP. 

 

Dve ali več držav članic lahko s Komisijo 

sklenejo skupni sporazum o prispevku. 
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Z odstopanjem od [člena 211(1)] 

[finančne uredbe] se stopnja rezervacij za 

jamstva EU v okviru oddelka za države 

članice določi na 40 % in se lahko v 

vsakem sporazumu o prispevku prilagodi 

navzdol ali navzgor, da se upoštevajo 

tveganja, povezana s finančnimi produkti, 

ki se želijo uporabiti. 

 

3. Sporazum o prispevku vsebuje vsaj 

naslednje elemente: 

 

a) skupni znesek dela jamstva EU v 

okviru oddelka za države članice, ki se 

nanaša na zadevno državo članico, 

stopnjo rezervacij zanj, znesek prispevka 

iz skladov v okviru deljenega upravljanja, 

obdobje zasnove rezervacij v skladu z 

letnim finančnim načrtom in znesek 

nastale pogojne obveznosti, ki se pokrije s 

kritnim jamstvom, ki ga da zadevna 

država članica;  

 

b) strategijo, ki vključuje finančne 

produkte in njihov minimalni vzvod, 

geografsko pokritost, naložbeno obdobje 

in, kjer je to primerno, kategorije končnih 

prejemnikov in upravičenih posrednikov; 

 

c) izvajalskega partnerja ali 

partnerje, ki so izrazili svoj interes, in 

obveznost Komisije, da državo članico 

obvesti glede izbranega izvajalskega 

partnerja ali partnerjev; 

 

d) možni prispevek iz skladov v 

okviru deljenega upravljanja za 

svetovalno vozlišče InvestEU; 
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e) letne obveznosti poročanja državi 

članici, vključno s poročanjem v skladu s 

kazalniki, navedenimi v sporazumu o 

prispevku; 

 

f) določbe o nadomestilu za del 

jamstva EU v okviru oddelka za države 

članice; 

 

g) možno kombiniranje z viri iz 

oddelka EU, tudi v večplastni strukturi, za 

doseganje boljšega kritja tveganja v 

skladu s členom 8(2). 

 

4. Sporazume o prispevku izvaja 

Komisija prek sporazumov o jamstvu, 

podpisanih z izvajalskimi partnerji v 

skladu s členom 14.  

 

Če se v devetih mesecih od podpisa 

sporazuma o prispevku ne sklene 

sporazum o jamstvu ali se obveznost za 

znesek iz sporazuma o prispevku ne 

prevzame v celoti z enim ali več sporazumi 

o jamstvu, se sporazum o prispevku v 

prvem primeru prekine, v drugem primeru 

pa ustrezno spremeni, neuporabljeni 

znesek rezervacij pa se ponovno uporabi v 

skladu s [členom 10(5)] uredbe [[o 

skupnih določbah] številka] in členom [75 

(5)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP ] 

številka]. 

 

Če se sporazum o jamstvu ne izvede 

pravilno v roku, določenem v 

členu [10(6)] uredbe [[o skupnih 

določbah] številka] ali členu [75(6)] 

uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 

številka], se sporazum o prispevku 

spremeni in neporabljeni znesek 

rezervacij ponovno uporabi v skladu s 

[členom 10(6)] [[uredbe o skupnih 

določbah] številka] in členom [75 (6)] 

uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 

številka]. 

 

5. Za oblikovanje rezervacij za del 

jamstva EU v okviru oddelka za države 

članice, ki se oblikuje s sporazumom o 
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prispevku, se uporabljajo naslednja 

pravila: 

(a) po obdobju zasnove rezervacij iz 

točke (a) odstavka 3 tega člena se vsak 

letni presežek rezervacij, izračunan na 

podlagi primerjave zneska rezervacij, ki se 

zahtevajo po stopnji rezervacij, in 

dejanskih rezervacij, ponovno uporabi v 

skladu s [členom 10(6)] [uredbe o skupnih 

določbah] in členom [75(6)] [[uredbe o 

strateškem načrtu SKP ] številka]; 

 

(b) z odstopanjem od [člena 213(4)] 

[finančne uredbe] po obdobju zasnove 

rezervacij iz točke (a) odstavka 3 tega 

člena letna dopolnitev rezervacij ni 

mogoča, dokler je na voljo tisti del 

jamstva EU v okviru oddelka za države 

članice; 

 

(c) Komisija državo članico takoj 

obvesti, če zaradi unovčitve tistega dela 

jamstva EU v okviru oddelka za države 

članice raven rezervacij za tisti del 

jamstva EU pade pod 20 % prvotno 

oblikovanih rezervacij; 

 

(d) če raven rezervacij za tisti del 

jamstva EU v okviru oddelka za države 

članice doseže 10 % prvotno oblikovanih 

rezervacij, zadevna država članica na 

zahtevo Komisije v skupni sklad za 

oblikovanje rezervacij prispeva do 5 % 

prvotno oblikovanih rezervacij. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Predlog spremembe  24 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, 

Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming 

Flanagan, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – točka 7  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Finančna podpora za subjekte z do 3 

000 zaposlenimi, s posebnim poudarkom 

na MSP in na malih podjetjih s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo, zlasti z: 

(7) Finančna podpora za subjekte z do 499 

zaposlenimi, s posebnim poudarkom na 

MSP in na malih podjetjih s srednje veliko 

tržno kapitalizacijo, zlasti z: 

Or. en 

 

 


