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Predlog spremembe 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35a) Mandat za zunanja posojila plus 
(ELM+) se vzpostavi kot proračunsko 
jamstvo, ki ga posredno upravlja 
Evropska investicijska banka in 
zagotavlja kritje poslovnih in političnih 
tveganj za finančno vzdržne projekte v 
javnem sektorju ter kritje političnih 
tveganj za finančno vzdržne projekte v 
zasebnem sektorju, in sicer po celem svetu 
zunaj Unije. Podpora mandata za zunanja 
posojila plus se ne uporablja za državne 
naložbene operacije, ki vključujejo 
nadaljnja posojila zasebnemu sektorju ali 
posojila subjektom na poddržavni ravni, 
ki imajo dostop do poddržavnega 
financiranja brez državnih jamstev, ali v 
njihovo korist.

Or. en

Predlog spremembe 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35b) Evropska investicijska banka 
posredno upravlja in izvaja ELM+, 
zagotavlja vsa pooblastila za strateško 
bančno poslovanje in obvladovanje 
tveganj, ki jih potrebuje Komisija, 
vključno s tistimi, ki so povezana z 
operativnim upravljanjem jamstva 
EFSD+, za vsak predlog Komisije v 
okviru naložbenih oken iz jamstva 
EFSD+ zagotovi pisno mnenje o zadevah, 
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povezanih z bančnimi posli, je primerna 
partnerka za upravljanje in izvajanje 
dejavnosti v okviru EFSD+ ter pri 
izvajanju okvira za zunanje naložbe 
prevzame katero koli drugo vlogo EIB v 
skladu s statutom ustreznega subjekta 
EIB in vlogo iz Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Treba bi bilo vzpostaviti jamstvo za 
zunanje delovanje na podlagi obstoječega 
jamstva EFSD in Jamstvenega sklada za 
zunanje ukrepe. Jamstvo za zunanje 
delovanje bi moralo podpirati operacije 
EFSD+, ki jih krije proračunsko jamstvo, 
makrofinančno pomoč in posojila tretjim 
državam na podlagi Sklepa Sveta 
77/270/Euratom71. Te operacije bi morale 
prejemati podporo iz odobritev v okviru te 
uredbe, skupaj s tistimi iz Uredbe (EU) št. 
.../... (IPA III) in Uredbe (EU) št. .../... 
(EINS), ki bi morale zajemati tudi 
rezervacije in obveznosti, ki izhajajo iz 
posojil v obliki makrofinančne pomoči 
oziroma posojil tretjim državam iz člena 
10(2) Uredbe EINS. Pri financiranju 
operacij EFSD+ bi morala biti prednost 
namenjena projektom, ki imajo velik 
učinek na ustvarjanje delovnih mest ter 
katerih razmerje med stroški in koristmi 
povečuje trajnost naložb. Operacije, ki 
prejemajo podporo jamstva za zunanje 
delovanje, bi morala spremljati poglobljena 
predhodna ocena okoljskih, finančnih in 
socialnih vidikov, kot je ustrezno in v 
skladu z zahtevami za boljše pravno 
urejanje. Jamstvo za zunanje delovanje se 
ne bi smelo uporabljati za zagotavljanje 

(36) Treba bi bilo vzpostaviti jamstvo za 
zunanje delovanje na podlagi obstoječega 
jamstva EFSD, mandata za zunanja 
posojila in Jamstvenega sklada za zunanje 
ukrepe. Jamstvo za zunanje delovanje bi 
moralo podpirati operacije EFSD+ in 
ELM+, ki jih krije proračunsko jamstvo, 
makrofinančno pomoč in posojila tretjim 
državam na podlagi Sklepa Sveta 
77/270/Euratom71. Te operacije bi morale 
prejemati podporo iz odobritev v okviru te 
uredbe, skupaj s tistimi iz Uredbe (EU) št. 
.../... (IPA III) in Uredbe (EU) št. .../... 
(EINS), ki bi morale zajemati tudi 
rezervacije in obveznosti, ki izhajajo iz 
posojil v obliki makrofinančne pomoči 
oziroma posojil tretjim državam iz člena
10(2) Uredbe EINS. Pri financiranju 
operacij EFSD+ bi morala biti prednost 
namenjena projektom, ki imajo velik 
učinek na ustvarjanje delovnih mest ter 
katerih razmerje med stroški in koristmi 
povečuje trajnost naložb. Operacije, ki 
prejemajo podporo jamstva za zunanje 
delovanje, bi morala spremljati poglobljena 
predhodna ocena okoljskih, finančnih in 
socialnih vidikov, kot je ustrezno in v 
skladu z zahtevami za boljše pravno 
urejanje. Jamstvo za zunanje delovanje se 
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osnovnih javnih storitev, ki ostajajo v 
odgovornosti vlad.

ne bi smelo uporabljati za zagotavljanje
osnovnih javnih storitev, ki ostajajo v 
odgovornosti vlad.

_________________ _________________

71 Sklep Sveta 77/270/Euratom z dne 
29. marca 1977 o pooblastitvi Komisije za 
dodelitev Euratom posojil zaradi 
prispevanja k financiranju nuklearnih 
elektrarn (UL L 88, 6.4.1977, str. 9).

71 Sklep Sveta 77/270/Euratom z dne 
29. marca 1977 o pooblastitvi Komisije za 
dodelitev Euratom posojil zaradi 
prispevanja k financiranju nuklearnih 
elektrarn (UL L 88, 6.4.1977, str. 9).

Or. en

Predlog spremembe 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustanovi se tudi Evropski sklad za 
trajnostni razvoj plus (v nadaljnjem 
besedilu: EFSD+) in vzpostavi jamstvo za 
zunanje delovanje.

Ustanovita se tudi Evropski sklad za 
trajnostni razvoj plus (v nadaljnjem 
besedilu: EFSD+) in mandat za zunanja 
posojila plus (v nadaljnjem besedilu: 
ELM+) ter vzpostavi jamstvo za zunanje 
delovanje.

Or. en

Predlog spremembe 64
Heidi Hautala

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zneskom iz odstavka 2 se doda 
rezerva za nove izzive in prednostne 
naloge iz člena 15, ki bo znašal 10 200
milijonov EUR.

3. Zneskom iz odstavka 2 se doda 
rezerva za nove izzive in prednostne 
naloge iz člena 15, ki bo znašala 1 600
milijonov EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 65
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Letne odobritve odobrita Evropski 
parlament in Svet v okviru omejitev iz 
večletnega finančnega okvira med 
proračunskim postopkom, potem ko 
institucije dosežejo splošen dogovor o 
prednostnih nalogah.

Or. en

Predlog spremembe 66
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden Komisija sprejme ali podaljša 
izjemni ukrep pomoči, katerega stroški ne 
presegajo 20 milijonov EUR, obvesti Svet 
o njegovi naravi in ciljih ter o predvidenih 
finančnih zneskih. Komisija obvesti Svet, 
preden občutno vsebinsko spremeni že 
sprejete ukrepe izredne pomoči. Zaradi 
skladnosti zunanjega delovanja Unije 
Komisija pri načrtovanju in pri poznejšem 
izvajanju takšnih ukrepov upošteva 
ustrezno politično usmeritev Sveta.

Preden Komisija sprejme ali podaljša 
izjemni ukrep pomoči, katerega stroški ne 
presegajo 20 milijonov EUR, obvesti Svet
in Evropski parlament o njegovi naravi in 
ciljih ter o predvidenih finančnih zneskih. 
Komisija obvesti Svet in Evropski 
parlament, preden občutno vsebinsko 
spremeni že sprejete ukrepe izredne 
pomoči. Zaradi skladnosti zunanjega 
delovanja Unije Komisija pri načrtovanju 
in pri poznejšem izvajanju takšnih ukrepov 
upošteva ustrezno politično usmeritev 
Sveta in Evropskega parlamenta.

Or. en

Predlog spremembe 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa
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Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z nadaljnjim odstopanjem od 
člena 209(3) finančne uredbe se vračila in 
prihodki, ki se ustvarijo z naložbami v 
okviru obstoječih dotacij instrumenta za 
spodbujanje naložb v AKP, štejejo za 
obnavljajoča se sredstva, namenjena 
naložbam v sektorjih in regijah, ki jih 
zajema instrument za spodbujanje naložb 
v AKP, in jih še naprej upravlja EIB. Če 
Komisija ali Svet kadar koli predlagata, 
naj se vsa ta sredstva in obveznosti v 
skladu s členom 25 finančne uredbe 
prenesejo v Unijo, se v tesnem 
sodelovanju z EIB pripravijo zakonodajni 
dokumenti o nadaljnjem delovanju 
instrumenta za spodbujanje naložb v 
AKP, pri čemer je treba zlasti upoštevati 
morebitne obstoječe pogodbene obveznosti 
EIB glede posojil.

Or. en

Predlog spremembe 68
Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Z nadaljnjim odstopanjem od 
člena 209(3) finančne uredbe se vračila in 
prihodki, ki se ustvarijo z naložbami v 
okviru obstoječih dotacij instrumenta za 
spodbujanje naložb v AKP, štejejo za 
obnavljajoča se sredstva, namenjena 
naložbam v sektorjih in regijah, ki jih 
zajema instrument za spodbujanje naložb 
v AKP, in jih še naprej upravlja EIB. Če 
Komisija ali Svet kadar koli predlagata, 
naj se vsa ta sredstva in obveznosti v 
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skladu s [členom 25] finančne uredbe 
prenesejo v Unijo, se v tesnem 
sodelovanju z EIB pripravijo zakonodajni 
dokumenti o nadaljnjem delovanju 
instrumenta za spodbujanje naložb v 
AKP, pri čemer je treba zlasti upoštevati 
morebitne obstoječe pogodbene obveznosti 
EIB glede posojil.

Or. en

Predlog spremembe 69
Urmas Paet

Predlog uredbe
Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25a

Z nadaljnjim odstopanjem od člena 209(3) 
finančne uredbe se vračila in prihodki, ki 
se ustvarijo z naložbami v okviru 
obstoječih dotacij instrumenta za 
spodbujanje naložb v AKP, štejejo za 
obnavljajoča se sredstva, namenjena 
naložbam v sektorjih in regijah, ki jih 
zajema instrument za spodbujanje naložb 
v AKP, in jih še naprej upravlja EIB. Če 
Komisija ali Svet kadar koli predlagata, 
naj se vsa ta sredstva in obveznosti v 
skladu s [členom 25] finančne uredbe 
prenesejo v Unijo, se v tesnem 
sodelovanju z EIB pripravijo zakonodajni 
dokumenti o nadaljnjem delovanju 
instrumenta za spodbujanje naložb v 
AKP, pri čemer je treba zlasti upoštevati 
morebitne obstoječe pogodbene obveznosti 
EIB glede posojil.

Or. en

Predlog spremembe 70
Petri Sarvamaa
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S finančnimi sredstvi iz člena (6)(2)(a) se 
financirata Evropski sklad za trajnostni 
razvoj plus (EFSD+) in jamstvo za zunanje 
delovanje.

S finančnimi sredstvi iz člena (6)(2)(a) se 
financirajo Evropski sklad za trajnostni 
razvoj plus (EFSD+), mandat Evropske 
investicijske banke za zunanja posojila in 
jamstvo za zunanje delovanje.

Or. en

Predlog spremembe 71
Urmas Paet

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S finančnimi sredstvi iz člena (6)(2)(a) se 
financirata Evropski sklad za trajnostni 
razvoj plus (EFSD+) in jamstvo za zunanje 
delovanje.

S finančnimi sredstvi iz člena (6)(2)(a) se 
financirajo Evropski sklad za trajnostni 
razvoj plus (EFSD+), mandat Evropske 
investicijske banke za zunanja posojila in 
jamstvo za zunanje delovanje.

Or. en

Predlog spremembe 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S finančnimi sredstvi iz člena (6)(2)(a) se 
financirata Evropski sklad za trajnostni 
razvoj plus (EFSD+) in jamstvo za zunanje 
delovanje.

S finančnimi sredstvi iz člena (6)(2)(a) se 
financirajo (EFSD+), ELM+ in jamstvo za 
zunanje delovanje.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen EFSD+ kot celovitega finančnega 
svežnja, ki zagotavljanja zmogljivost 
financiranja na podlagi načinov izvrševanja 
iz člena 23(1)(a), (e), (f) in (g), je podpora 
naložbam in izboljšanje dostopa do 
financiranja za spodbujanje trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetij ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost se nameni 
državam, ki so bile opredeljene kot države 
v nestabilnih razmerah ali konfliktih, 
najmanj razvitim državam in močno 
zadolženim revnim državam.

Namen EFSD+ kot celovitega finančnega 
svežnja, ki zagotavljanja zmogljivost 
financiranja na podlagi načinov izvrševanja 
iz člena 23(1)(a), (e), (f) in (g), je podpora 
naložbam in izboljšanje dostopa do 
financiranja za spodbujanje trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetij ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost se nameni 
državam, ki so bile opredeljene kot države 
v nestabilnih razmerah ali konfliktih, 
najmanj razvitim državam in močno 
zadolženim revnim državam.
ELM+ se vzpostavi kot proračunsko 
jamstvo, ki ga posredno upravlja 
Evropska investicijska banka in 
zagotavlja kritje poslovnih in političnih 
tveganj za finančno vzdržne projekte v 
javnem sektorju ter kritje političnih 
tveganj za finančno vzdržne projekte v 
zasebnem sektorju, in sicer po celem svetu 
zunaj Unije. Podpora mandata za zunanja 
posojila plus se ne uporablja za državne 
naložbene operacije, ki vključujejo 
nadaljnja posojila zasebnemu sektorju ali 
posojila subjektom na poddržavni ravni, 
ki imajo dostop do poddržavnega 
financiranja brez državnih jamstev, ali v 
njihovo korist.
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Predlog spremembe 74
Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen EFSD+ kot celovitega finančnega 
svežnja, ki zagotavljanja zmogljivost 
financiranja na podlagi načinov izvrševanja 
iz člena 23(1)(a), (e), (f) in (g), je podpora 
naložbam in izboljšanje dostopa do 
financiranja za spodbujanje trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetij ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. Posebna pozornost se nameni 
državam, ki so bile opredeljene kot države 
v nestabilnih razmerah ali konfliktih, 
najmanj razvitim državam in močno 
zadolženim revnim državam.

Namen EFSD+ kot celovitega finančnega 
svežnja, ki zagotavljanja zmogljivost 
financiranja na podlagi načinov izvrševanja 
iz člena 23(1)(a), (e), (f) in (g), je podpora 
naložbam in izboljšanje dostopa do 
financiranja za spodbujanje trajnostnega in 
vključujočega gospodarskega in 
družbenega razvoja ter socialno-
ekonomske odpornosti v partnerskih 
državah, s posebnim poudarkom na 
izkoreninjenju revščine, trajnostni in 
vključujoči rasti, ustvarjanju dostojnih 
delovnih mest, gospodarskih priložnostih, 
spretnostih in podjetništvu, socialno-
ekonomskih sektorjih ter mikro, malih in 
srednjih podjetij ter odpravljanju posebnih 
socialno-ekonomskih temeljnih vzrokov za 
nedovoljene migracije, v skladu z 
ustreznimi okvirnimi programskimi 
dokumenti. ELM+ se vzpostavi kot 
proračunsko jamstvo, ki ga posredno 
upravlja skupina EIB in zagotavlja kritje 
poslovnih in političnih tveganj za 
finančno vzdržne projekte v javnem 
sektorju ter kritje političnih tveganj za 
finančno vzdržne projekte v zasebnem 
sektorju, in sicer po celem svetu zunaj 
Unije. Posebna pozornost se nameni 
državam, ki so bile opredeljene kot države 
v nestabilnih razmerah ali konfliktih, 
najmanj razvitim državam in močno 
zadolženim revnim državam.

Or. en
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Predlog spremembe 75
Urmas Paet

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupina EIB v skladu s poglavjem IV te 
uredbe med drugim:

(a) posredno upravlja in izvaja ELM+;

(b) zagotavlja vsa pooblastila za strateško 
bančno poslovanje in obvladovanje 
tveganj, ki jih potrebuje Komisija, 
vključno s tistimi, ki so povezana z 
operativnim upravljanjem jamstva 
EFSD+;

(c) za vsak predlog Komisije v okviru 
naložbenih oken iz jamstva EFSD+ 
zagotoviti pisno mnenje o zadevah, 
povezanih z bančnimi posli;

(d) je primerna partnerka za upravljanje 
in izvajanje dejavnosti v okviru EFSD+.

Ne glede na zgoraj navedeno se lahko 
Komisija in skupina EIB dogovorita o 
kakršni koli drugi vlogi skupine EIB pri 
izvajanju okvira za zunanje naložbe v 
skladu s statutom ustreznega subjekta 
skupine EIB in vlogo iz Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stopnja rezervacij znaša od 9 % do 50 %, 
odvisno od vrste operacij.

Stopnja rezervacij znaša od 9 % do 50 %, 
odvisno od vrste operacij. Iz proračuna 
EU se zagotovi najvišji znesek v višini 
10 milijard EUR, in sicer s posebno 
proračunsko vrstico v okviru letnega 
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proračunskega postopka ali s prenosom 
proračunskih sredstev. Unija od teh 
10 milijard EUR sredstev EIB odobri 
proračunsko jamstvo v znesku 
5 milijard EUR za uporabo v skladu s 
členom 26(1). Jamstva lahko krijejo do 
50 % skupnega zneska financiranja 
projekta.

Or. en

Predlog spremembe 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EFSD+ in jamstvo za zunanje 
delovanje lahko podpirata operacije 
financiranja in naložbene operacije v 
partnerskih državah na geografskih 
območjih iz člena 4(2). Oblikovanje 
rezervacij jamstva za zunanje delovanje se 
financira iz proračuna ustreznih 
geografskih programov, ustanovljenih s 
členom 6(2)(a), in se prenese v skupni 
sklad za rezervacije. EFSD+ in jamstvo za 
zunanje delovanje lahko podpirata tudi 
operacije v upravičenkah s seznama v 
Prilogi I k Uredbi IPA III. Te operacije v 
okviru EFSD+ in oblikovanje rezervacij 
jamstva za zunanje delovanje se financirajo 
iz uredbe IPA. Oblikovanje rezervacij 
jamstva za zunanje delovanje za posojila 
tretjim državam iz člena 10(2) uredbe o 
EINS se financira iz uredbe o EINS.

6. EFSD+, ELM+ in jamstvo za 
zunanje delovanje lahko podpirajo
operacije financiranja in naložbene 
operacije v partnerskih državah na 
geografskih območjih iz člena 4(2). 
Oblikovanje rezervacij jamstva za zunanje 
delovanje se financira iz proračuna 
ustreznih geografskih programov, 
ustanovljenih s členom 6(2)(a), in se 
prenese v skupni sklad za rezervacije. 
EFSD+ in jamstvo za zunanje delovanje 
lahko podpirata tudi operacije v 
upravičenkah s seznama v Prilogi I k 
Uredbi IPA III. Te operacije v okviru 
EFSD+ in oblikovanje rezervacij jamstva 
za zunanje delovanje se financirajo iz 
uredbe IPA. Oblikovanje rezervacij 
jamstva za zunanje delovanje za posojila 
tretjim državam iz člena 10(2) uredbe o 
EINS se financira iz uredbe o EINS.

Or. en

Predlog spremembe 78
Petri Sarvamaa
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Predlog uredbe
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26a

Vloga skupine EIB

Skupina EIB v skladu s poglavjem IV te 
uredbe med drugim:

(a) posredno upravlja in izvaja ELM+;

(b) zagotavlja vsa pooblastila za strateško 
bančno poslovanje in obvladovanje 
tveganj, ki jih potrebuje Komisija, 
vključno s tistimi, ki so povezana z 
operativnim upravljanjem jamstva 
EFSD+;

(c) za vsak predlog Komisije v okviru 
naložbenih oken iz jamstva EFSD+ 
zagotoviti pisno mnenje o zadevah, 
povezanih z bančnimi posli;

(d) je primerna partnerka za upravljanje 
in izvajanje dejavnosti v okviru EFSD+.

Ne glede na zgoraj navedeno se lahko 
Komisija in skupina EIB dogovorita o 
kakršni koli drugi vlogi skupine EIB pri 
izvajanju okvira za zunanje naložbe v 
skladu s statutom ustreznega subjekta 
skupine EIB in vlogo iz Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Predlog uredbe
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26a

EIB v skladu s poglavjem IV te uredbe 
med drugim:

(a) posredno upravlja in izvaja ELM+;
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(b) zagotavlja vsa pooblastila za strateško 
bančno poslovanje in obvladovanje 
tveganj, ki jih potrebuje Komisija, 
vključno s tistimi, ki so povezana z 
operativnim upravljanjem jamstva 
EFSD+;

(c) za vsak predlog Komisije v okviru 
naložbenih oken iz jamstva EFSD+ 
zagotoviti pisno mnenje o zadevah, 
povezanih z bančnimi posli;

(d) je primerna partnerka za upravljanje 
in izvajanje dejavnosti v okviru EFSD+.

Ne glede na zgoraj navedeno se lahko 
Komisija in EIB dogovorita o kakršni koli 
drugi vlogi EIB pri izvajanju okvira za 
zunanje naložbe v skladu s statutom 
ustreznega subjekta EIB in vlogo iz 
Pogodbe.

Or. en

Predlog spremembe 80
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – del A – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vodenje in podpiranje globalnih 
prizadevanj, partnerstev in zavezništev za 
odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in 
deklicami; to vključuje fizično, psihološko, 
spolno in ekonomsko nasilje ter druge vrste 
nasilja in diskriminacije, vključno z 
izključenostjo žensk na različnih področjih 
zasebnega in javnega življenja;

(a) Vodenje in podpiranje globalnih 
prizadevanj, partnerstev in zavezništev za 
odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in 
deklicami; to vključuje fizično, psihološko, 
spolno in ekonomsko nasilje ter druge vrste 
nasilja in diskriminacije, vključno z 
izključenostjo žensk na različnih področjih 
zasebnega in javnega življenja ter spolnim 
nadlegovanjem v delovnem okolju;

Or. en
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