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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

EIB, ki je po obsegu največji večstranski posojilodajalec na svetu, je z naložbami v projekte 

za spodbujanje trajnostnega razvoja in vključujoče gospodarske rasti, ki temeljijo na 

zunanjepolitičnih ciljih EU, vedno bolj dejavna zunaj EU, zato postaja sestavni del načrta za 

zunanje naložbe (EIP). 

 

Zaradi povsem novih izzivov se zmožnosti zunanjega mandata še vedno povečujejo, tako da 

so v Aziji, Južni Afriki, osrednji Aziji in Vzhodni Evropi na voljo omejena sredstva za 

financiranje, ki se bodo glede na zgornjo mejo zunanjega mandata EIB, ki ga predlaga 

Komisija, predvidoma še zmanjšala. Prisotnost EIB v Aziji, Latinski Ameriki in Južni Afriki 

se bo v primerjavi s sedanjimi ravnmi zmanjšala za 50 %, njene dejavnosti v vzhodnem 

sosedstvu pa bodo znatno upadle. 

 

Pripravljavec mnenja pozdravlja paket EIB za odpornost, vendar meni, da bi lahko EIB z 

dodatnimi sredstvi, ki bi za 3 530 000 000 EUR presegala predlog Komisije, ohranila svoje 

zunanje dejavnosti na trenutni ravni ne samo v sosednjih državah, ki se soočajo z migracijsko 

in begunsko krizo. 

 

EIB se lahko razvije v subjekt, ki lahko izjemno spodbuja trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest. EIB zagotavlja usklajen okvir za spodbujanje naložb, pospeševanje javno-

zasebnih partnerstev in podporo mikro, malim in srednjim podjetjem z mobilizacijo sredstev 

iz EU, njenih držav članic in drugih donatorjev ter financiranja, ki ga zagotavljajo finančne 

institucije in zasebni sektor.  

 

Pripravljavec mnenja meni, da bi se morali Evropska komisija in EIB osredotočiti na 

dolgoročna vprašanja trajnostnega razvoja, ustvarjanja delovnih mest in rasti, namesto da 

večino svojih prizadevanj namenita odzivu na begunsko in migracijsko krizo. V zvezi z 

begunsko krizo so najbolj obremenjene države z nizkimi prihodki in države s srednjimi 

prihodki. Velika večina prisilno razseljenih ljudi živi v državah v razvoju, v katerih je 89 

odstotkov beguncev in 99 odstotkov notranje razseljenih oseb1. 

Zato je treba jasno razločevati med dolgoročnim razvojnim načrtom, ki je povezan cilji 

trajnostnega razvoja in vključuje odpravo temeljnih vzrokov migracij, in kratkoročno 

perspektivo pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim na kriznih območjih, kar je namen 

gradnika 3 v okviru pobude EIB za odpornost.  

 

Pripravljavec mnenja meni tudi, da je treba podpirati mala in srednja podjetja pri prehodu v 

formalni sektor in izboljšanju njihovega dostopa do posojil. Glede na to, da 70 % vseh mikro, 

malih in srednjih podjetij na trgih v razvoju nima ustreznega dostopa do posojil, je bistveno, 

da se z izboljšanjem dostopa malih in srednjih podjetij do financiranja in iskanjem rešitev za 

sprostitev virov kapitala omogočita rast in ustvarjanje nujnih delovnih mest v tem potencialno 

dinamičnem sektorju.  

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their 

hosts ADVANCE EDITION (Prisilno razseljeni – Oblikovanje razvojnega pristopa v podporo beguncem, 

notranje razseljenim osebam in njihovim gostiteljem, PREDIZDAJA), Svetovna banka, 2016, str. 3  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllow

ed=y 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge 

sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Mednarodna skupnost se srečuje z 

begunsko krizo brez primere, ki zahteva 

solidarnost in učinkovito mobilizacijo 

finančnih sredstev, s sedanjimi izzivi pa se 

je treba spoprijeti usklajeno in jih tako tudi 

premagati. Vsi akterji morajo sodelovati, 

da se uporabijo trajnostne, srednje- in 

dolgoročne politike ter zagotovi učinkovita 

uporaba obstoječih postopkov in 

programov v podporo pobudam, ki 

prispevajo k odpravi temeljnih vzrokov 

migracij. 

(1) Mednarodna skupnost se srečuje z 

migracijsko in begunsko krizo brez 

primere, ki zahteva solidarnost in 

učinkovito mobilizacijo finančnih sredstev, 

s sedanjimi izzivi pa se je treba spoprijeti 

usklajeno in jih tako tudi premagati. Vsi 

akterji morajo sodelovati, da se uporabijo 

trajnostne, srednje- in dolgoročne politike 

ter zagotovi učinkovita uporaba obstoječih 

programov za projektiranje in podpiranje 

pobud, ki prispevajo k ciljem trajnostnega 

razvoja in odpravljanju temeljnih vzrokov 

migracijskih pritiskov, ki so posledica 

revščine, neenakosti, demografske rasti, 

pomanjkanja delovnih mest in 

gospodarskih priložnosti, podnebnih 

sprememb, ter dolgoročnih posledic 

prisilnega razseljevanja. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Izogniti bi se bilo treba vsem 

poskusom povezovanja razvojnega 

financiranja z nadzorom meja, 

upravljanjem migracijskih tokov ali 

sporazumi o ponovnem sprejemu. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Razviti bi bilo treba nov okvir v 

rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi 

državami, ki bo upošteval vse politike in 

instrumente EU. V okviru tega novega 

okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti 

načrt za zunanje naložbe, da se podprejo 

naložbe v regijah zunaj Unije, hkrati pa se 

prispeva k doseganju cilja trajnostnega 

razvoja. Prav tako bi moral izpolnjevati 

cilje agende za trajnostni razvoj do leta 

2030 in cilje drugih instrumentov za 

financiranje zunanjega delovanja. 

(2) Razviti bi bilo treba nov okvir v 

rezultate usmerjenega partnerstva s tretjimi 

državami, ki bo skladen z načeli razvojne 

učinkovitosti in bo upošteval vse politike 

in instrumente EU. V okviru tega novega 

okvira partnerstva bi bilo treba pripraviti 

načrt za zunanje naložbe, da se spodbudijo 

trajnostne naložbe v regijah zunaj Unije, ki 

imajo za namen uresničevanje ciljev 

trajnostnega razvoja, hkrati pa se 

vzpostavijo partnerstva z zasebnim 

sektorjem Unije in lokalnim zasebnim 

sektorjem ter prispeva k uresničevanju 

ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako bi 

moral izpolnjevati cilje agende za 

trajnostni razvoj do leta 2030, akcijske 

agende iz Adis Abebe, vključno s 

spodbujanjem mobilizacije domačih virov, 
in cilje drugih instrumentov za financiranje 

zunanjega delovanja. Hitrejši je napredek 

države pri izvajanju notranjih reform na 

poti k ustvarjanju in združevanju 

demokratičnih institucij, spoštovanju 

človekovih pravic in pravne države, več 

podpore bi morala dobiti od Unije. Takšen 

pristop pozitivnega pogojevanja lahko 

prinese resnične spremembe in zagotovi 

trajnostno porabo davkoplačevalskega 

denarja Unije. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Da bi se v okviru mandata EIB za 

zunanja posojila lahko odzvali na 

morebitne prihodnje izzive in prednostne 

naloge Unije, ter da se zagotovi strateški 

(9) Da bi se v okviru mandata EIB za 

zunanja posojila lahko odzvali na 

morebitne prihodnje izzive in prednostne 

naloge Unije ter da se zagotovi strateški 
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odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov 

migracij, bi bilo treba zgornjo mejo 

financiranja EIB v sklopu jamstva EU 

povečati na 32 300 000 000 EUR, in sicer 

s sprostitvijo neobveznega dodatnega 

zneska v višini 3 000 000 000. V okviru 

splošnega mandata bi bilo treba znesek 1 

400 000 000 EUR rezervirati za projekte v 

javnem sektorju, namenjene beguncem in 

gostiteljskim skupnostim na kriznih 

območjih. 

odziv za odpravljanje temeljnih vzrokov 

migracijskih pritiskov, ki so posledica 

revščine, neenakosti, demografske rasti, 

pomanjkanja delovnih mest in 

gospodarskih priložnosti, podnebnih 

sprememb, ter dolgoročnih posledic 

prisilnega razseljevanja, bi bilo treba 

zgornjo mejo financiranja EIB v sklopu 

jamstva EU povečati na 

38 470 000 000 EUR. V okviru splošnega 

mandata bi bilo treba znesek 

1 400 000 000 EUR rezervirati za projekte 

v javnem sektorju, namenjene razvoju 

gospodarske in socialne infrastrukture v 

partnerskih državah, tranzitnih in 

gostiteljskih skupnostih, s poudarkom na 

ustvarjanju delovnih mest in trajnosti. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) V okviru novega mandata za 

posojila zasebnemu sektorju bi moral biti 

najvišji znesek v višini 2 300 000 000 EUR 

namenjen projektom, ki obravnavajo 

temeljne vzroke migracij znotraj najvišje 

dvignjene meje, in bi ti morali biti kriti s 

skupnim jamstvom Unije. 

(10) V okviru novega mandata za 

posojila zasebnemu sektorju bi moral biti 

najvišji znesek v višini 2 300 000 000 EUR 

namenjen projektom, ki obravnavajo 

temeljne vzroke migracij in prispevajo k 

dolgoročni gospodarski odpornosti 

gostiteljskih in tranzitnih skupnosti 
znotraj najvišje dvignjene meje, in bi ti 

morali biti kriti s skupnim jamstvom Unije. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Za podporo mikro, malim in 

srednjim podjetjem ter razvoju lokalnega 

zasebnega sektorja, kar je eden od glavnih 

ciljev EIB v skladu z zunanjim mandatom 

EIB, je potrebno usklajeno prizadevanje, 
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da bi bile operacije EIB namenjene zlasti 

izboljšanju dostopa mikro, malih in 

srednjih podjetij do financiranja in 

posojil, zagotavljanju tehnične pomoči, 

spodbujanju podjetništva in zagotavljanju 

ustreznega izvajanja finančnih storitev za 

gospodinjstva in podjetja, da se mikro, 

malim in srednjim podjetjem olajša 

prehod iz nestanovitne neformalne 

ekonomije v formalni sektor. 

Financiranje EIB bi si moralo tudi 

prizadevati, da bi odločno podpiralo 

majhne naložbene projekte, ki jih vodijo 

mikro, mala in srednja podjetja, in tako 

dodatno spodbujati internacionalizacijo 

mikro, malih in srednjih podjetij, zlasti na 

področjih obdelave pitne vode, 

odstranjevanja odpadnih voda in 

obnovljivih virov energije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10b) Opraviti bi bilo treba revizijo 

mandata za zunanja posojila, da se 

zagotovi njegova skladnost z načeli 

razvojne učinkovitosti in cilji trajnostnega 

razvoja. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Odpravljanje temeljnih vzrokov 

migracij je treba dodati kot nov cilj 

mandata. 

(11) Odpravljanje temeljnih vzrokov 

migracij in prispevanje k dolgoročnemu 

trajnostnemu razvoju je treba dodati kot 

nova cilja mandata; projekti, ki se 

financirajo v okviru novega cilja bi morali 

načeloma izpolnjevati merila za uradno 

razvojno pomoč (URP), ki jih je določil 
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Odbor za razvojno pomoč pri OECD, in 

biti skladni s členom 208 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije in vodilnimi 

načeli ZN o podjetništvu in človekovih 

pravicah; 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Zagotoviti bi bilo treba 

dopolnjevanje in usklajevanje s pobudami 

Unije za odpravljanje temeljnih vzrokov 

migracij, vključno s podporo Unije za 

trajnostno ponovno vključevanje vrnjenih 

migrantov v državah izvora. 

črtano 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) V skladu s Pariškim sporazumom, 

sprejetim na podlagi Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi 

podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za 

ohranjanje trenutne visoke ravni 

odhodkov, povezanih s podnebnimi 

spremembami, v okviru mandata za 

zunanja posojila, ki prispevajo k povečanju 

naložb, povezanih s podnebjem, v državah 

v razvoju, in sicer s sedanjih 25 % na 35 % 

do leta 2020. 

(13) V skladu s Pariškim sporazumom, 

sprejetim na podlagi Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi 

podnebja4, bi si morala EIB prizadevati za 

dvig trenutne visoke ravni odhodkov, 

povezanih s podnebnimi spremembami, v 

okviru mandata za zunanja posojila, ki 

prispevajo k povečanju naložb, povezanih s 

podnebjem, v državah v razvoju, in sicer s 

sedanjih 25 % na 35 % do leta 2020, v 

skladu z zavezami, ki jih je sprejela v svoji 

podnebni strategiji. EIB bi morala 

upoštevati sklepe Evropskega sveta z dne 

22. maja 2013 o postopnem odpravljanju 

subvencij, ki škodujejo okolju ali 

gospodarstvu, vključno s subvencijami za 

fosilna goriva. 

_________________ _________________ 

4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. 4 Sklep Sveta (EU) 2016/590 z dne 11. 
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aprila 2016 o podpisu Pariškega 

sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne 

konvencije Združenih narodov o 

spremembi podnebja, v imenu Evropske 

unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1). 

aprila 2016 o podpisu Pariškega 

sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne 

konvencije Združenih narodov o 

spremembi podnebja, v imenu Evropske 

unije (UL L 103, 19.4.2016, p. 1). 

Obrazložitev 

EIB se je v svoji podnebni strategiji, sprejeti konec leta 2015, zavezala, da bo do konca 

leta 2020 v državah v razvoju raven projektov v zvezi s podnebnimi ukrepi dvignila do 35 %. 

Njen mandat za zunanja posojila bi moral odražati to napoved. Podobno bi morale evropske 

dejavnosti zunanjega posojanja v celoti odražati sklepe Evropskega sveta z dne 22. maja 

2013. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) EIB bi morala v svojem okviru za 

merjenje rezultatov razviti in uporabljati 

niz kazalnikov za projekte v javnem 

sektorju in v zasebnem sektorju, 

namenjene beguncem in gostiteljskim 

skupnostim. Oceno prispevka financiranja 

EIB za odpravljanje temeljnih vzrokov 

migracij bi bilo zato treba vključiti v letno 

poročilo Komisije Evropskemu parlamentu 

in Svetu o financiranju EIB. 

(15) EIB bi morala v svojem okviru za 

merjenje rezultatov razviti in uporabljati 

niz kazalnikov za projekte v javnem 

sektorju in v zasebnem sektorju, ki 

obravnavajo temeljne vzroke migracij in 

dolgoročno gospodarsko odpornost 

gostiteljskih in tranzitnih skupnosti. 

Oceno prispevka financiranja EIB k 

uresničevanju teh ciljev, zlasti prispevka k 

ciljem trajnostnega razvoja, vključevanje 

lokalne civilne družbe ter usklajevanje s 

prednostnimi nalogami zunanje politike 

Unije in proračunskimi prednostnimi 

nalogami Unije, bi bilo zato treba vključiti 

v letno poročilo Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu o financiranju EIB. 

EIB bi morala sprejeti vse potrebne 

ukrepe za sistemsko utrditev svoje 

odgovornosti do Evropskega parlamenta s 

preglednostjo in dostopom do informacij, 

z objavo rezultatov, vrednotenj in ocen 

učinkov projektov v okviru za merjenje 

rezultatov. 
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Predlog spremembe  12 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Zgornja meja za prerazporeditev 

med regijami, ki jo EIB lahko opravi v 

času mandata, bi se morala povečati z 10 % 

na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo 

po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki 

bi se lahko pojavile v času mandata in bi 

bile priznane kot prednostne naloge 

zunanje politike Unije. Mandata za 

zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR 

in zneska 1 400 000 000 EUR, 

namenjenega projektom javnega sektorja, 

ni mogoče prerazporediti, ker sta 

namenjena odpravljanju temeljnih 

vzrokov migracij. 

(16) Zgornja meja za prerazporeditev 

med regijami, ki jo EIB lahko opravi v 

času mandata, bi se morala povečati z 10 % 

na 20 %, vendar le, če se nanaša na potrebo 

po obravnavi nujnih in kriznih situacij, ki 

bi se lahko pojavile v času mandata in bi 

bile priznane kot prednostne naloge 

zunanje politike Unije. EIB bi morala 

Evropski parlament prek utemeljitvenega 

poročila in ocene učinka obvestiti o vseh 

odločitvah o prerazporeditvi. Mandat za 

zasebni sektor v višini 2 300 000 000 EUR 

in znesek 1 400 000 000 EUR, namenjen 

projektom javnega sektorja v okviru 

pobude EIB za odpornost, bi bilo treba v 

celoti absorbirati za njun namen, pri 

čemer ju ne bi smeli prerazporediti. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Zgornja meja financiranja EIB v okviru 

jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme 

preseči 32 300 000 000 EUR. Zneski, ki so 

bili sprva rezervirani za financiranje, a 

pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri 

zgornji meji. 

Zgornja meja financiranja EIB v okviru 

jamstva EU za obdobje 2014–2020 ne sme 

preseči 38 470 000 000 EUR. Zneski, ki so 

bili sprva rezervirani za financiranje, a 

pozneje preklicani, se ne upoštevajo pri 

zgornji meji. 

Obrazložitev 

Predlagano povečanje je potrebno, če naj EIB prispeva k celotnemu nizu politik in 

prednostnih nalog EU, vključno z Ukrajino in drugimi na novo upravičenimi državami. 
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Predlog spremembe  14 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) največ 30 000 000 000 EUR v 

okviru splošnega mandata, od tega je 

znesek v višini do 1 400 000 000 EUR 

rezerviran za projekte v javnem sektorju, 

namenjene beguncem in gostiteljskim 

skupnostim; 

(a) največ 36 170 000 000 EUR v 

okviru splošnega mandata, od tega je 

znesek v višini do 1 400 000 000 EUR 

rezerviran za projekte v javnem sektorju, ki 

obravnavajo temeljne vzroke migracij, 

vključno s podnebnimi spremembami, in 

dolgoročno socialno in gospodarsko 

infrastrukturo ter razvoj prisilno 

razseljenih ljudi in gostiteljskih skupnosti 

in ki se izvajajo v okviru pobude EIB za 

odpornost; 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) največ 2 300 000 000 EUR v okviru 

mandata za posojila zasebnemu sektorju za 

projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke 

migracij. 

(b) največ 2 300 000 000 EUR v okviru 

mandata za posojila zasebnemu sektorju za 

projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke 

migracij, dolgoročno socialno in 

gospodarsko infrastrukturo ter razvoj 

prisilno razseljenih ljudi in gostiteljskih 

skupnosti ter se izvajajo v okviru pobude 

EIB za odpornost; 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) strateški odziv pri obravnavanju 

temeljnih vzrokov migracij.; 

(d) strateški odziv pri obravnavanju 

temeljnih vzrokov migracij, ki so posledica 

revščine, neenakosti, demografske rasti, 

pomanjkanja delovnih mest in 

gospodarskih priložnosti, podnebnih 

sprememb, ter prispevanju k dolgoročni 

gospodarski odpornosti gostiteljskih in 

tranzitnih skupnosti; 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 3 – odstavek 4 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) odstavek 4 se nadomesti z 

naslednjim: 

„4.  V državah v razvoju, kakor so 

opredeljene na seznamu prejemnikov 

uradne razvojne pomoči Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj, 

financiranje EIB v skladu s členoma 208 in 

209 PDEU posredno prispeva k doseganju 

ciljev politike Unije na področju 

razvojnega sodelovanja, na primer k 

zmanjševanju revščine z vključujočo rastjo 

in trajnostnim gospodarstvom, pa tudi k 

okoljskemu in socialnemu razvoju.“ 

„4.  V državah v razvoju, kakor so 

opredeljene na seznamu prejemnikov 

uradne razvojne pomoči Organizacije za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj, je 

financiranje EIB v skladu s členoma 208 in 

209 PDEU namenjeno doseganju ciljev 

politike Unije na področju razvojnega 

sodelovanja, zlasti zmanjševanju revščine z 

vključujočo rastjo in trajnostnim 

gospodarskim, okoljskim in socialnim 

razvojem.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da se zagotovi kar največji razvojni učinek Da se zagotovi kar največji razvojni učinek 
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naložb zasebnega sektorja, si EIB s 

podporo lokalnim naložbam, kot je 

določeno v točki (a) odstavka 1, prizadeva 

za okrepitev lokalnega zasebnega sektorja 

v državah upravičenkah. Financiranje EIB, 

ki podpira splošne cilje iz odstavka 1, 

stremi tudi k povečanju podpore 

naložbenim projektom, ki jih vodijo MSP 

iz Unije. Za učinkovito spremljanje porabe 

sredstev v korist zadevnih MSP EIB določi 

in izvaja ustrezne pogodbene določbe, ki 

finančnim posrednikom in upravičencem 

nalagajo standardne zahteve glede 

poročanja. 

naložb zasebnega sektorja, si EIB s 

prednostno podporo lokalnim naložbam, 

kot je določeno v točki (a) odstavka 1, 

prizadeva za okrepitev lokalnega 

zasebnega sektorja, vključno z mikro, 

malimi in srednjimi podjetji, v državah 

upravičenkah. Financiranje EIB, ki podpira 

splošne cilje iz odstavka 1, stremi k 

povečanju podpore naložbenim projektom, 

ki jih vodijo mikro, mala in srednja 

podjetja, pri čemer se omogoči dostop do 

finančnih sredstev in hkrati mobilizira 

razvoj novih naložbenih projektov, ki jih 

vodijo mikro, mala in srednja podjetja, s 

tem pa se dodatno spodbudi 

internacionalizacija mikro, malih in 

srednjih podjetij. Za učinkovito 

spremljanje in ocenjevanje porabe sredstev 

v korist zadevnih mikro, malih in srednjih 

podjetij EIB izvaja temeljite skrbne 

preglede ter določi in izvaja ustrezne 

pogodbene določbe, ki finančnim 

posrednikom in končnim upravičencem 

nalagajo standardne zahteve glede 

poročanja. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 3 – odstavek 7 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V obdobju, zajetem s tem sklepom, si mora 

EIB prizadevati za ohranitev trenutne 

visoke stopnje financiranja na področju 

podnebja, pri čemer najmanjši obseg 

navedenega financiranja predstavlja vsaj 

25 % celotnega financiranja EIB. 

V obdobju, zajetem s tem sklepom, si mora 

EIB prizadevati za ohranitev trenutne 

visoke stopnje financiranja na področju 

podnebja, pri čemer najmanjši obseg 

navedenega financiranja predstavlja vsaj 

25 % celotnega financiranja EIB, do leta 

2020 pa ta cilj postopoma dvigniti na vsaj 

35%. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog sklepa 
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 3 – odstavek 8 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje 

iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene 

projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke 

migracij in prispevajo k dolgoročni 

gospodarski odpornosti ter varujejo 

trajnostni razvoj v državah upravičenkah. 

Financiranje EIB obravnava zlasti 

povečane potrebe po infrastrukturi in 

povezanih storitvah zaradi pritoka 

migrantov ter povečanje zaposlitvenih 

možnosti v gostiteljskih in begunskih 

skupnostih za spodbujanje gospodarskega 

vključevanja in omogočanje beguncem, 

da postanejo samostojni. 

Financiranje EIB, ki podpira splošne cilje 

iz točke (d) odstavka 1, podpira naložbene 

projekte, ki obravnavajo temeljne vzroke 

migracijskih pritiskov, ki so posledica 

revščine, nezadostne razvitosti, 

neenakosti, demografske rasti, 

pomanjkanja delovnih mest in 

gospodarskih priložnosti ter podnebnih 

sprememb, in prispevajo k dolgoročni 

gospodarski odpornosti ter varujejo 

trajnostni razvoj v državah upravičenkah in 

obenem zagotavljajo skladnost s cilji 

trajnostnega razvoja. Financiranje EIB 

zlasti krepi humanitarne ukrepe in 

podporo ustvarjanju dostojnih delovnih 

mest, hkrati pa zagotavlja popolno 

spoštovanje človekovih, delavskih in 

socialnih pravic, temeljnih svoboščin in 

vključevanja vidika enakosti med 

spoloma, in sicer z izvajanjem pristopa, ki 

temelji na pravicah in zajema vse 

človekove in socialne pravice v skladu s 

preglednostjo, udeležbo, nediskriminacijo 

in odgovornostjo. Financiranje EIB 

priznava, da je enakost spolov presečno 

vprašanje pri doseganju trajnostnega 

razvoja. Pri vsakem financiranju se 

upošteva vidik spolov. EIB zagotovi, da do 

31. decembra 2017 razvije akcijski načrt 

za enakost spolov in da so vse njene 

dejavnosti na podlagi tega mandata 

skladne z načeli njene strategije za 

enakost spolov, ki je bila odobrena 

decembra 2016. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 3 – odstavek 9 
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Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (ca) odstavek 9 se nadomesti z 

naslednjim: 

„9. Jamstvo EU krije samo financiranje 

EIB, ki se izvaja v upravičenih državah, ki 

so z EIB sklenile okvirni sporazum, v 

katerem so določeni pravni pogoji, pod 

katerimi se izvaja takšno financiranje.“ 

„9. Jamstvo EU krije samo financiranje 

EIB, ki se izvaja v upravičenih državah, ki 

so z EIB sklenile okvirni sporazum, v 

katerem so določeni pravni pogoji, pod 

katerimi se izvaja takšno financiranje. 

Pravni pogoji, pod katerimi se izvaja 

financiranje, vključujejo tudi standarde 

na področjih okolja, socialnih in 

človekovih pravic ter dela.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Obrazložitev 

Okvirni sporazumi, sklenjeni med EIB in državami prejemnicami, med drugim vključujejo 

določbe o obdavčevanju, konvertibilnosti valute, prenosu sredstev, carinski in davčni 

obravnavi projektov, razpisih in obravnavi predstavnikov banke. Okvirni sporazumi bi torej 

morali vključevati določbe v zvezi z obveznostmi na področjih okolja, socialnih zadev, 

človekovih pravic in dela. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) v členu 9(1) se vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „EIB zagotovi, da se pred financiranjem, 

ki bo vplivalo na zemljišča in naravne 

vire, izvaja načelo predhodnega 

prostovoljnega in informiranega 

soglasja.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 
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Obrazložitev 

Generalna skupščina ZN je leta 2007 sprejela Deklaracijo ZN o pravicah staroselskih 

ljudstev, v kateri priznava njihove pravice in posebej omenja predhodno prostovoljno in 

informirano soglasje kot pogoj za vsako dejavnost, ki vliva na zemljišča, ozemlja in naravne 

vire njihovih prednikov. Dejavnosti EIB bi morale spoštovati tudi to načelo. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) v členu 9(1) se vstavi naslednji 

pododstavek: 

 „EIB oblikuje praktična navodila za 

ocenjevanje vidikov, povezanih z vsemi 

temeljnimi človekovimi pravicami, ki se 

uporabljajo med predhodnimi ocenjevanji 

in stalnim spremljanjem vsakega projekta 

posebej, tudi projektov, ki vključujejo 

finančne posrednike na podlagi obstoječih 

okvirov, zlasti strateškega okvira in 

akcijskega načrta EU za človekove 

pravice.“; 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 11 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) EIB razvije kazalnike za projekte, 

ki zagotavljajo strateški odziv za 

obravnavanje temeljnih vzrokov migracij;; 

(b) EIB ob posvetovanju in v 

sodelovanju z deležniki in civilno družbo 

razvije kazalnike za projekte, ki 

zagotavljajo strateški odziv za 

obravnavanje temeljnih vzrokov migracij 

in prispevanje k dolgoročni gospodarski 

odpornosti gostiteljskih in tranzitnih 

skupnosti; 
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Predlog spremembe  25 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a a (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 11 – odstavek 1 – točka c 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (aa) v členu 11(1) se točka (c) 

nadomesti z naslednjim: 

„(c)  oceno prispevka financiranja EIB k 

uresničevanju zunanjepolitičnih in 

strateških ciljev Unije ob upoštevanju 

regionalnih tehničnih operativnih 

smernic iz člena 5;“ 

„(c)  oceno prispevka financiranja EIB k 

uresničevanju zunanjepolitičnih in 

strateških ciljev Unije. 

 Komisija v sodelovanju z Evropsko službo 

za zunanje delovanje (ESZD) vzpostavi 

okvir in oblikuje metodologijo za letno 

poročanje EIB o financiranjih, zajetih v 

jamstvu Skupnosti, in njihovi skladnosti s 

splošnimi načeli, ki v skladu s členom 21 

PEU vodijo zunanje delovanje Unije. 

Glavni cilj tega poročanja je spremljati, 

ali EIB izpolnjuje obveznosti iz PEU in 

zlasti določbe iz člena 21 PEU, tudi kar 

zadeva spoštovanje in spodbujanje 

uveljavljanja človekovih pravic, 

izkoreninjenje revščine in obvladovanje 

okoljskih tveganj. 

 Komisija in ESZD to metodologijo 

razvijeta v prvem letu po začetku 

veljavnosti tega spremenjenega sklepa, in 

sicer na podlagi poročanja EIB o 

spoštovanju človekovih pravic, kot je 

določeno v strateškem okviru EU in 

akcijskem načrtu za človekove pravice. 

 Komisija na podlagi letnega poročanja 

EIB Evropskemu parlamentu vsako leto 

predloži lastno oceno informacij, ki jih je 

zagotovila EIB, in predlaga morebitne 

spremembe politik in postopkov EIB, ki 

jih – ob upoštevanju mnenja Evropskega 

parlamenta o teh spremembah – 

sprejmejo države članice. EIB pri 
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posodobitvi regionalnih tehničnih 

operativnih smernic upošteva morebitna 

priporočila Evropske komisije in 

Evropskega parlamenta o tem, kako 

izboljšati njeno tozadevno poročanje.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 11 – odstavek 1 – točka j 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(j) „oceno prispevka financiranja EIB 

pri zagotavljanju strateškega odziva na 

temeljne vzroke migracij.“; 

(j) „oceno prispevka financiranja EIB 

pri zagotavljanju strateškega odziva na 

temeljne vzroke migracij, ki so posledica 

revščine, neenakosti, demografske rasti, 

pomanjkanja delovnih mest in 

gospodarskih priložnosti, podnebnih 

sprememb, ter prispevanju k dolgoročni 

gospodarski odpornosti gostiteljskih in 

tranzitnih skupnosti;“; 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 12 – odstavek 1 – uvodni stavek 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (5a) v členu 12(1) se uvodno besedilo 

nadomesti z naslednjim: 

„1.  EIB v skladu s svojo politiko 

preglednosti in načeli Unije glede dostopa 

do dokumentov in informacij, postopoma 

pa tudi v skladu s standardi iz pobude za 

preglednost mednarodne pomoči, na 

svojem spletnem mestu objavi informacije 

v zvezi z:“ 

„1.  EIB v skladu s svojo politiko 

preglednosti in zakonodajo Unije glede 

dostopa do dokumentov in informacij, 

postopoma pa tudi v skladu s standardi iz 

pobude za preglednost mednarodne 

pomoči, na svojem spletnem mestu objavi 

informacije v zvezi z:“ 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Sklep št. 466/2014/EU 

Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) v členu 12(1) se doda naslednja 

točka: 

 „(ba) EIB zagotovi, da so v njenem 

javnem registru na voljo naslednji 

dokumenti: 

 – preglednice merjenja rezultatov za 

projekte, za katere se uporablja to 

jamstvo, zlasti tiste, ki kažejo, kako to 

jamstvo prispeva k ciljem zunanjega 

delovanja Unije in zlasti beležijo njegov 

gospodarski, socialni in okoljski vpliv; 

 – poročila o spremljanju in 

ocenjevalna poročila; 

 – poročila o zaključku projektov; 

 – mnenja, ki jih poda Komisija v 

postopku, opisanem v členu 19 Statuta 

EIB.“ 

Obrazložitev 

Dostop do informacij in dokumentov, ki jih zajema to jamstvo, bi moral imeti podlago 

neposredno v obstoječi zakonodaji EU o dostopu do dokumentov in razkritju informacij, 

denimo v Uredbi št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov 

Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ter v Uredbi št. 1367/2006 z dne 

6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi 

javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in 

organih Skupnosti. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog sklepa 

Priloga II 
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Sklep št. 466/2014/EU 

Priloga II – točka B – točka 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog sklepa 

Priloga II 

Sklep št. 466/2014/EU 

Priloga II – točka B – točka 2 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Rusija črtano 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog sklepa 

Priloga II 

Sklep št. 466/2014/EU 

Priloga II – točka C – točka 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Argentina, Bolivija, Brazilija, Ekvador, El 

Salvador, Gvatemala, Honduras, 

Kolumbija, Kostarika, Mehika, Nikaragva, 

Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, 

Venezuela 

Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, 

Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 

Honduras, Kolumbija, Kostarika, Mehika, 

Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, 

Urugvaj, Venezuela 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog sklepa 

Priloga III 

Sklep št. 466/2014/EU 

Priloga III – točka B – točka 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz 
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Predlog spremembe  33 

Predlog sklepa 

Priloga III 

Sklep št. 466/2014/EU 

Priloga III – točka B – točka 2 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Rusija črtano 
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POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Naslov Jamstvo EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v 

podporo naložbenim projektom zunaj Unije 

Referenčni dokumenti COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD) 

Pristojni odbor 

       Datum razglasitve na zasedanju 

BUDG 

6.10.2016 
   

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

DEVE 

6.10.2016 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Nirj Deva 

16.12.2016 

Obravnava v odboru 28.2.2017    

Datum sprejetja 21.3.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

19 

5 

0 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, 

Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola 

Sánchez Caldentey, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo 

Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu 

Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Tania González Peñas, Martina Werner 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, 
ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

19 + 

ALDE Louis Michel, Paavo Väyrynen 

ECR Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Jan Zahradil 

PPE Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská 

S&D Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, 
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GUE/NGL Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey 

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi 
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