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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2017)0478 

Podaljšanje obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2017 o predlogu 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 

2015/1017 v zvezi s podaljšanjem Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo 

tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe 

(COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0597), 

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 172 in 173, tretjega pododstavka člena 175 ter 

člena 182(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija 

podala predlog Parlamentu (C8-0375/2016), 

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. decembra 

20161, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. decembra 20162, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 8. novembra 2017, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju skupne razprave Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in 

monetarne zadeve v skladu s členom 55 Poslovnika, 

                                                 
1  UL C 75, 10.3.2017, str. 57. 
2  UL C 185, 9.6.2017, str. 62. 



 

 

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

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

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

Odbora za regionalni razvoj (A8-0198/2017), 

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

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

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

nacionalnim parlamentom.  

 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0276 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2017 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem obstoja Evropskega 

sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko 

svetovalno vozlišče za naložbe 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2017/2396.) 

 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Komisije glede povečanja v višini 225 milijonov EUR v okviru Instrumenta za 

povezovanje Evrope 

Zaradi političnega dogovora med Evropskim parlamentom in Svetom o financiranju sklada 

EFSI 2.0 se bo iz finančnih instrumentov Instrumenta za povezovanje Evrope prerazporedil 

znesek v višini 275 milijonov EUR, kar v primerjavi s predlogom Komisije pomeni 

zmanjšanje za 225 milijonov EUR. 

Komisija potrjuje, da se bo finančno načrtovanje ustrezno spremenilo tako, da bo odražalo 

ustrezno povečanje v višini 225 milijonov EUR v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope. 

Komisija bo v okviru letnega proračunskega postopka za obdobje 2019–2020 predstavila 

ustrezne predloge, da bo zagotovila idealno razporeditev tega zneska znotraj Instrumenta za 

povezovanje Evrope. 

 

 

 


