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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

S predlogom EFSI II namerava Komisija podaljšati delovanje Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI) ter uvesti tehnične izboljšave sklada in Evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe (EIAH). Komisija je predlogu priložila svojo oceno o uporabi jamstva proračuna EU 

od začetka delovanja EFSI julija 2015. Evropsko računsko sodišče je izdalo mnenje z 

naslovom EFSI: predlog za podaljšanje trajanja in širitev je prezgoden (Mnenje ERS št. 

2/2016).  

Glede zastavljenih ciljev prometne politike EU in prispevka EFSI k njihovemu uresničevanju 

pripravljavka mnenja meni, da so pomembni zlasti naslednji elementi predloga in bi se zato 

morali v mnenju osredotočiti nanje:  

 podaljšanje delovanja EFSI do konca sedanjega večletnega finančnega okvira in 

povečanje ciljnega zneska naložb na 500 milijard EUR (EFSI I: 315 milijard EUR), 

vključno s

 povečanjem jamstva EU na 26 milijard EUR (EFSI I: 16 milijard EUR) in prilagoditvijo 

ciljnega odstotka jamstvenega sklada EU na 35 % skupnih obveznosti jamstva EU 

(EFSI I: 50 %), ki se bo delno financiralo iz 

 dodatne prerazporeditve sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) z odvzetjem 

155 milijonov EUR iz prometnega sektorja in 345 milijonov EUR iz energetskega 

sektorja,

 okrepitev določb o dodatnosti za projekte (namenjenih reševanju nedelovanja trga ali 

neoptimalnih naložbenih okoliščin), v katere so zajeti projekti iz dela za infrastrukturo in 

inovacije, ki povezujejo dve ali več držav članic,

 dodatni poudarek projektom, ki prispevajo k ciljem podnebne politike pogodbenic COP21 

in za katere naj bi namenili vsaj 40 % financiranja iz EFSI v delu za infrastrukturo in 

inovacije, 

 prenehanje podpore za avtoceste, razen če je namenjena spodbujanju zasebnih naložb v 

kohezijskih državah ali pri čezmejnih projektih, v katere je vključena vsaj ena kohezijska 

država,

 boljša tehnična pomoč za projekte, ki vključujejo več držav članic, združevanje sredstev 

EFSI z drugimi viri financiranja EU, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, 

Obzorje 2020 in IPE, ter spodbujanje geografske in sektorske diverzifikacije EFSI.

 

Pripravljavka mnenja meni, da bi moral EFSI služiti kot učinkovit instrument pri ustvarjanju 

dodatnih naložb in delovnih mest v prometni infrastrukturi in mobilnosti. Vendar so 

dosedanje (omejene) izkušnje pokazale, da so za boljše izkoriščanje možnosti sklada v 

prometnem sektorju potrebni dodatni ukrepi. Prometni projekti namreč predstavljajo samo 

8 % oz. 11 milijard EUR vseh projektov, ki jih financira EFSI, tako da bi lahko z vidika 

financiranja, meril za upravičenost in tehnične pomoči lahko znatno izboljšali privlačnost 

sklada za države članice, regionalne in lokalne organe ter nosilce projektov.  

EFSI lahko prinese dodano vrednost na področju prometa kot instrument, ki bo dopolnjeval 

uspešen program za povezovanje Evrope – za katerega glede na potrebe sredstev že 

primanjkuje –, namesto da mu konkurira. IPE financira vseevropsko prometno omrežje v 

okviru usklajenih dolgoročnih prednostnih nalog, ki sta jih v celovitem procesu sprejela in jih 
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nadzorujeta sozakonodajalca. Pripravljavka mnenja nasprotuje nadaljnji prerazporeditvi 

sredstev za financiranje EFSI II in želi spomniti, da so bile instrumentu IPE in programu 

Obzorje 2020 že odvzete 4 milijarde EUR. Novi rezi niso potrebni: ocena Komisije o EFSI 

nasprotno kaže, da bi lahko ciljni odstotek jamstva EU le malenkostno prilagodili. Če za EFSI 

I kot ciljni odstotek ne bi določili 50 %, instrumentu IPE že od samega začetka ne bi bilo 

treba vzeti toliko sredstev. Pred odločitvijo o morebitnem nadaljnjem delovanju ali 

spremembi EFSI bi morala Komisija opraviti celovito oceno EFSI, pa tudi izpolniti vse 

pravne obveznosti glede ugotovitev ocene, ki sta jih določila sozakonodajalca v uredbi EFSI 

I. 

Glede na to pripravljavka mnenja predlaga, naj se predlog Komisije o EFSI II spremeni: 

 ohrani naj se sedanji obseg finančnih sredstev za IPE in njegov del za promet, 

 ciljni odstotek jamstvenega sklada EU naj se prilagodi in naj znaša 32 % skupnih 

obveznosti jamstva EU,

 določbe o dodatnosti bi morale vključevati kompleksne večnacionalne in čezmejne 

projekte, med drugim tudi osrednje koridorje in druge dele osrednjega omrežja, določene 

v IPE, programu SESAR in evropskem sistemu za upravljanje železniškega prometa 

(ERTMS), da bi pospešili dokončanje projektov vseevropskega prometnega omrežja 

(TEN-T), ki glede na omejena sredstva IPE sicer ne bi bilo mogoče, 

 pri uporabi jamstva EU bi bilo treba določiti posebni 20-odstotni ciljni delež za prometni 

sektor, ki bi vključeval tudi prispevek k ciljem podnebne politike,

 sodelovanje držav članic ter regionalnih in lokalnih uprav v projektih ali instrumentih 

EFSI bi bilo treba obravnavati kot „enkratne“ prispevke, ki bi jih odšteli od strukturnega 

fiskalnega napora, ki se pričakuje od držav članic, 

 evropska združenja za teritorialno sodelovanje bi morala šteti za nasprotne stranke, 

upravičene do jamstva EU, da bi olajšali izvajanje čezmejnih/večnacionalnih projektov,

 omogočiti bi bilo treba podporo EFSI za avtoceste, ko gre za projekte, ki so v skladu s 

cilji politike v okviru TEN-T in cilji prometne politike (npr. projekti, namenjeni varnosti v 

cestnem prometu, razvoju inteligentnega prometnega sistema, vzdrževanju cest TEN-T), 

 okrepiti bi bilo treba vlogo Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) pri 

svetovanju regionalnim organom in nosilcem projektov, tudi pri mednarodnih in 

čezmejnih projektih, pa tudi pri spodbujanju kombiniranja sredstev EFSI s sredstvi IPE, 

  ohranita naj se člena 18(7) in (8), v skladu s katerima naj bi odločitev o prihodnosti 

EFSI temeljila na neodvisni oceni.

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (2a) potrebna so prizadevanja za 

povečanje naložb z zagotavljanjem večje 

preglednosti in boljše pokritosti v medijih, 

s tehnično pomočjo v vseh fazah projekta 

ter s spodbujanjem smotrnejše uporabe 

finančnih virov. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Podaljšani in razširjeni EFSI bi 

moral obravnavati preostalo nedelovanje 

trga in neoptimalne naložbene okoliščine 

ter še naprej mobilizirati financiranje 

zasebnega sektorja v naložbah, ki so 

bistvenega pomena za prihodnje 

ustvarjanje delovnih mest (tudi za mlade) v 

Evropi, rast in konkurenčnost ter 

okrepljeno dodatnosti. To vključuje 

naložbe na področjih energije, okolja in 

podnebnih ukrepov, socialnega in 

človeškega kapitala ter z njim povezane 

infrastrukture, zdravstva, raziskav in 

inovacij, čezmejnega in trajnostnega 

prometa ter digitalne preobrazbe. Prav tako 

bi bilo treba okrepiti prispevek operacij, ki 

jih podpira EFSI, k doseganju ambicioznih 

ciljev Unije s konference o podnebnih 

spremembah v Parizu (COP21). Več 

sredstev bi bilo treba nameniti tudi 

prednostnim projektom medsebojne 

povezave na energetskem področju in 

projektom za energetsko učinkovitost.. 

Poleg tega bi se bilo treba izogibati 

podpori EFSI za avtoceste, razen če je to 

potrebno za spodbujanje zasebnih naložb 

na področju prometa v kohezijskih državah 

ali pri čezmejnih prometnih projektih, v 

katere je vključena vsaj ena kohezijska 

država. Zaradi jasnosti in kljub že sedanji 

upravičenosti bi bilo treba izrecno določiti, 

da spadajo projekti s področja kmetijstva, 

(8) Podaljšani in razširjeni EFSI bi 

moral obravnavati preostalo nedelovanje 

trga in neoptimalne naložbene okoliščine 

ter še naprej mobilizirati financiranje 

zasebnega sektorja v naložbah, ki so 

bistvenega pomena za prihodnje 

ustvarjanje delovnih mest (tudi za mlade) v 

Evropi, rast in konkurenčnost ter 

okrepljeno dodatnosti. To vključuje 

naložbe na področjih energije, okolja in 

podnebnih ukrepov, socialnega in 

človeškega kapitala ter z njim povezane 

infrastrukture, zdravstva, raziskav in 

inovacij, čezmejnega in trajnostnega 

prometa, turizma ter digitalne preobrazbe. 

Obravnavati bi moral tudi preveliko 

koncentracijo na nekaterih področjih 

politike ter geografska neravnovesja 

naložb, s čimer bi prispeval k ekonomski, 

socialni in teritorialni koheziji Unije in 

preprečeval naraščanje razlik med 

različnimi regijami in državami 

članicami. Prav tako bi bilo treba okrepiti 

prispevek operacij, ki jih podpira EFSI, k 

doseganju ambicioznih ciljev Unije s 

konference o podnebnih spremembah v 

Parizu (COP21). Več sredstev bi bilo treba 

nameniti tudi prednostnim projektom 

medsebojne povezave na energetskem 

področju in projektom za energetsko 

učinkovitost.. Poleg tega bi morala biti 

podpora EFSI za avtoceste omejena na 
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ribištva in ribogojstva v okvir splošnih 

ciljev in so torej upravičeni do podpore 

EFSI. 

spodbujanje zasebnih in/ali javnih naložb 

na področju prometa v kohezijskih 

državah, manj razvitih regijah ali pri 

čezmejnih prometnih projektih ali za 

potrebe nadgradnje in vzdrževanja, 

izboljšanja varnosti v cestnem prometu, 

razvoja inteligentnih prometnih sistemov 

ali zagotavljanja neokrnjenosti in 

standardov obstoječih avtocest v 

vseevropskem prometnem omrežju, zlasti 

varnih parkirnih mest, črpalk z 

alternativnimi čistimi gorivi in sistemov za 

električno polnjenje.  Zaradi jasnosti in 

kljub že sedanji upravičenosti bi bilo treba 

izrecno določiti, da spadajo projekti s 

področja kmetijstva, ribištva in ribogojstva 

v okvir splošnih ciljev in so torej 

upravičeni do podpore EFSI.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 8 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8a) Ugotavlja, da EIB v svojih 

posebnih dejavnostih, ki so predmet 

podpore iz EFSI, sistematično uporablja 

sodelovanje pri instrumentih za 

porazdelitev tveganja s svojimi 

sovlagatelji. Zato poziva EIB, naj v okviru 

teh dejavnosti posreduje v obliki jamstva 

za prvo izgubo, kadar je potrebno in 

ustrezno, da bi optimizirala dodatnost 

mehanizma EFSI in mobilizirala več 

zasebnih sredstev. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Pri izboru projektov bi bilo treba 

okrepiti dodatnost, ključno značilnost 

(9) Pri izboru projektov bi bilo treba 

okrepiti dodatnost, ključno značilnost 
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sklada EFSI. Zlasti bi morale biti operacije 

do podpore EFSI upravičene le, če 

obravnavajo jasno ugotovljene nedelovanje 

trga ali neoptimalne naložbene okoliščine. 

Za operacije na področju infrastrukture v 

okviru dela za infrastrukturo in inovacije, 

ki povezujejo dve ali več držav članic, 

vključno z e-infrastrukturami, bi se moralo 

šteti, da vključujejo dodatnost, saj so te že 

po naravi precej težavne in imajo visoko 

dodano vrednost za Unijo. 

sklada EFSI. Da bi zagotovili boljšo 

zastopanost subjektov, ki uporabljajo 

jamstveni sklad EFSI, bi bilo zaželeno, da 

se omogoči rotacija članov znotraj 

usmerjevalnega odbora in vključitev 

članov iz različnih služb Evropske 

komisije, na primer uslužbencev, 

odgovornih za politiko prometa in okolja. 

V skladu z načelom dodatnosti bi morale 

biti operacije upravičene le, če 

obravnavajo jasno ugotovljene nedelovanje 

trga ali neoptimalne naložbene okoliščine. 

Za operacije na področju infrastrukture v 

okviru dela za infrastrukturo in inovacije, 

ki povezujejo dve ali več držav članic, 

vključno z e-infrastrukturami, kot je 

ERTMS, bi se moralo šteti, da vključujejo 

dodatnost, saj so te že po naravi precej 

težavne in imajo visoko dodano vrednost 

za Unijo. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Zaradi potenciala za povečanje 

učinkovitosti posredovanj EFSI bi bilo 

treba spodbujati dejavnosti kombiniranja, 

ki združujejo nepovratne oblike pomoči 

in/ali finančne instrumente iz proračuna 

Unije, na primer tiste, ki so na voljo v 

okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 

in financiranja iz skupine EIB, vključno s 

financiranjem EIB v okviru EFSI, ter druge 

vlagatelje. Namena kombiniranja sta 

povečanje dodane vrednosti odhodkov 

Unije s privabljanjem dodatnih sredstev 

zasebnih vlagateljev ter zagotavljanje, da 

se podprejo ukrepi, ki so ekonomsko in 

finančno izvedljivi. 

(10) Zaradi potenciala za povečanje 

učinkovitosti posredovanj EFSI bi bilo 

treba spodbujati dejavnosti kombiniranja, 

ki združujejo nepovratne oblike pomoči 

in/ali finančne instrumente iz proračuna 

Unije, na primer tiste, ki so na voljo v 

okviru Instrumenta za povezovanje Evrope, 

evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov in financiranja iz skupine EIB, 

vključno s financiranjem EIB v okviru 

EFSI, ter druge vlagatelje. Namena 

kombiniranja sta povečanje dodane 

vrednosti odhodkov Unije s privabljanjem 

dodatnih sredstev zasebnih vlagateljev ter 

zagotavljanje, da se podprejo ukrepi, ki so 

ekonomsko in finančno izvedljivi. Med 

vsemi oblikami podpore Unije bi bilo 

treba zagotoviti skladnost in sinergije. 
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Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Da bi izboljšali uspešnost EFSI na 

nacionalni in regionalni ravni, je treba 

okrepiti sodelovanje med EIB, ki usmerja 

EFSI, ter nacionalnimi spodbujevalnimi 

bankami. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Da bi okrepili uporabo EFSI v manj 

razvitih regijah in regijah v prehodu, bi 

bilo treba razširiti obseg splošnih ciljev, 

upravičenih do podpore EFSI. 

(11) Da bi okrepili uporabo EFSI v manj 

razvitih regijah, v najbolj oddaljenih 

regijah in regijah v prehodu ter izravnali 

geografska neravnovesja, bi bilo treba 

razširiti obseg splošnih ciljev, upravičenih 

do podpore EFSI. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Projekte bi bilo treba utemeljiti in 

izvajati v sodelovanju z lokalno in 

regionalno ravnjo, da bi se zagotovili kar 

najboljši pogoji za trajnost in uspešnost.  

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Sedanji okvirni cilj EFSI za del za 

infrastrukturo in inovacije (IIW) bi bilo 

treba ustrezno spremeniti, in sicer 

sorazmerno s povečanim ciljem 

mobilizacije najmanj 500 milijard EUR 

sredstev iz zasebnih in javnih naložb, ki je 

določen v tej uredbi. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Da bi delno zagotovili financiranje 

prispevka iz splošnega proračuna Unije v 

jamstveni sklad EU za dodatne naložbe, bi 

bilo treba prerazporediti del razpoložljivih 

sredstev za instrument za povezovanje 

Evrope (IPE), določenih v Uredbi (EU) št. 

1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta4. Poleg tega bi bilo treba 1 145 797 

000 EUR odobrenih proračunskih sredstev 

prerazporediti s finančnih instrumentov 

IPE na del IPE, ki zajema nepovratna 

sredstva, da bi tako olajšali kombiniranje z 

EFSI ali z drugimi ustreznimi instrumenti, 

zlasti tistimi, namenjenimi energetski 

učinkovitosti. 

(14) Da bi delno zagotovili financiranje 

prispevka iz splošnega proračuna Unije v 

jamstveni sklad EU za dodatne naložbe, bi 

bilo treba ustrezno prilagoditi ciljni 

odstotek jamstvenega sklada EU, da bi 

omogočili potrebno povečanje 

financiranja brez dodatnega zmanjšanja 

omejenih virov razpoložljivih sredstev za 

instrument za povezovanje Evrope (IPE) in 

Obzorje 2020, določenih v uredbah (EU) 

št. 1316/2013 in št. 1291/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta4, kot je navedeno v 

oceni Komisije. Poleg tega bi bilo treba 1 

145 797 000 EUR odobrenih proračunskih 

sredstev prerazporediti s finančnih 

instrumentov IPE na del IPE, ki zajema 

nepovratna sredstva, da bi tako olajšali 

kombiniranje z EFSI ali z drugimi 

ustreznimi instrumenti, zlasti tistimi, 

namenjenimi energetski učinkovitosti. 

__________________ __________________ 

4Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

12,2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 

4Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

12,2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 129). 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16a) EFSI je bil uspešen pri povečanju 

obsega posebnih dejavnosti EIB v korist 

MSP, ni pa zadostno povečal obsega 

prometnih projektov, zlasti v kohezijskih 

državah. Glede na veliko evropsko dodano 

vrednost prometnih projektov in zelo 

veliko potrebo po naložbah je zato treba 

sprejeti nadaljnje ukrepe za boljše 

obravnavanje težav, s katerimi se države 

članice in nosilci projektov srečujejo pri 

predložitvi infrastrukturnih projektov. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (16b) Prometne projekte in projekte 

mobilnosti je zaradi manjšega donosa, 

dolgoročnosti naložb ter večjega tveganja 

in negotovosti včasih težko financirati. Da 

bi zmanjšali obstoječo sektorsko 

neuravnoteženost projektov, ki se 

financirajo iz EFSI, in da bi se spopadli s 

problemom neoptimalnih naložb v 

prometno infrastrukturo v Uniji, bi moral 

EIAH skupaj s Komisijo sprejeti posebne 

ukrepe, s pomočjo katerih bi bilo možno 

sredstva EFSI lažje in z manj birokracije 

kombinirati z nepovratnimi sredstvi ali 

drugimi javnimi sredstvi iz proračuna 

Unije ali nacionalnih proračunov. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) EIB in EIS bi morala zagotoviti, da 

so končni upravičenci, vključno z MSP, 

obveščeni o obstoju podpore EFSI, da bi 

tako okrepili prepoznavnost jamstva EU, ki 

se odobri na podlagi Uredbe (EU) 

2015/1017. 

(17) EIB in EIS bi morala javnosti 

predstaviti FEIS, da bi spodbujala 

prepoznavnost tega pomembnega 

instrumenta. Poleg tega bi morala 

zagotoviti, da so končni upravičenci, 

vključno z MSP, obveščeni o obstoju 

podpore EFSI, da bi tako okrepili 

prepoznavnost jamstva EU, ki se odobri na 

podlagi Uredbe (EU) 2015/1017. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Operacije, ki jih podpira EFSI, bi 

morale spoštovati načela Unije o dobrem 

davčnem upravljanju. 

(19) Operacije, ki jih podpira EFSI, bi 

morale spoštovati načela Unije o dobrem 

davčnem upravljanju, saj je potreben 

varnejši pristop, da bi preprečili goljufije 

pri uporabi s tem povezanih sredstev. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) je 

treba okrepiti in njegove dejavnosti bi se 

morale osredotočati na potrebe, ki niso 

ustrezno zajete v okviru sedanje ureditve. 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti 

podpori pri pripravi projektov, v katere so 

vključene dve ali več držav članic, in 

projektov, ki prispevajo k doseganju ciljev 

COP21. Ne glede na njegov cilj, ki je 

nadgraditi obstoječe svetovalne službe EIB 

in Komisije, da bi deloval kot enotno 

strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje znotraj Unije, bi moral EIAH 

tudi dejavno prispevati k ciljem sektorske 

(21) Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) je 

treba okrepiti in njegove dejavnosti bi se 

morale osredotočati na potrebe, sektorje in 

regije, ki niso ustrezno zajete v okviru 

sedanje ureditve. Posebno pozornost bi bilo 

treba nameniti podpori pri pripravi 

projektov, v katere so vključene dve ali več 

držav članic, in projektov, ki prispevajo k 

doseganju ciljev COP21, pa tudi projektov 

s področja trajnostnega prometa. Ne glede 

na njegov cilj, ki je nadgraditi obstoječe 

svetovalne službe EIB in Komisije, da bi 

deloval kot enotno strokovno svetovalno 

vozlišče za projektno financiranje znotraj 
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in geografske diverzifikacije EFSI ter po 

potrebi podpirati EIB pri odobritvah 

projektov. Dejavno bi moral prispevati tudi 

k vzpostavitvi naložbenih platform in 

svetovati glede združevanja drugih virov 

financiranja Unije z EFSI. 

Unije, bi moral EIAH tudi dejavno 

prispevati k ciljem sektorske in geografske 

diverzifikacije EFSI ter po potrebi 

podpirati EIB pri odobritvah projektov. 

Dejavno bi moral prispevati tudi k 

vzpostavitvi naložbenih platform in 

svetovati glede kombiniranja drugih virov 

financiranja Unije (na primer Evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov, 

programa Obzorje 2020 in Instrumenta za 

povezovanje Evrope) z EFSI, da bi 

zagotovili sinergijo med različnimi viri 

podpore Unije. EIAH bi moral biti pri 

zagotavljanju podpore lahko dostopen in 

pregleden, hkrati pa bi bilo treba dodatno 

spodbujati njegovo prepoznavnost pri 

potencialnih promotorjih projektov.  

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Evropski semester za usklajevanje 

ekonomskih politik temelji na podrobni 

analizi načrtov držav članic za 

proračunske, makroekonomske in 

strukturne reforme, državam članicam pa 

so v tem okviru predložena priporočila za 

posamezne države. Glede na to bi morala 

EIB Komisijo obveščati o svojih 

ugotovitvah glede naložbenih ovir in ozkih 

grl v državah članicah, pridobljenih pri 

izvajanju naložbenih operacij iz te uredbe. 

Komisija bi morala pri svojem delu v zvezi 

z izboljšanjem investicijskega okolja z 

odpravljanjem sektorskih in drugih ovir 

za naložbe upoštevati tudi te ugotovitve. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21b) Ker pomanjkanje strukturnih 

reform najbolj ovira naložbe, bi bilo treba 

podporo EFSI pogojiti tudi z uspešnim 

razvojem na področju ekonomske in 

fiskalne politike v okviru evropskega 

semestra po priporočilih za države z 

neravnovesji v smislu presežka ali 

primanjkljaja, ki so pomembna v 

čezmejnem kontekstu. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 22 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22) Uredbo (EU) št. 1316/2013 in 

Uredbo (EU) št. 2015/1017 bi bilo zato 

treba ustrezno spremeniti – 

(22) Uredbo (EU) 2015/1017 bi bilo 

zato treba ustrezno spremeniti – 

 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Za boljše obravnavanje nedelovanja trga 

ali neoptimalnih naložbenih okoliščin 

imajo posebne dejavnosti EIB, ki prejmejo 

podporo EFSI, ponavadi značilnosti, kot so 

podrejenost, sodelovanje pri instrumentih 

delitve tveganja, čezmejne značilnosti in 

izpostavljenost posebnim tveganjem, ali 

druge opredeljive vidike, podrobneje 

opisane v Prilogi II.“; 

„Za boljše obravnavanje nedelovanja trga, 

kompleksnih večnacionalnih, čezmejnih 

projektov ali neoptimalnih naložbenih 

okoliščin imajo posebne dejavnosti EIB, ki 

prejmejo podporo EFSI, ponavadi 

značilnosti, kot so podrejenost, sodelovanje 

pri instrumentih delitve tveganja, čezmejne 

značilnosti in izpostavljenost posebnim 

tveganjem, ali druge opredeljive vidike, 

podrobneje opisane v Prilogi II.“; 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Prav tako se šteje, da zagotavljajo 

dodatnost projekti ob podpori EFSI, ki 

obsegajo fizične infrastrukture za 

povezovanje dveh ali več držav članic ali 

razširitev fizične infrastrukture oziroma 

storitve, povezane s fizično infrastrukturo 

iz ene države članice v eno ali več držav 

članic.“; 

„Prav tako se šteje, da zagotavljajo 

dodatnost projekti s podporo EFSI, ki 

obsegajo fizično infrastrukturo za 

povezovanje dveh ali več držav članic, 

projekti iz Priloge I Uredbe (EU) 

št. 1316/2013 o vzpostavitvi instrumenta 

za povezovanje Evrope, projekti za 

izvajanje programov SESAR in ERTMS 

ter projekti za razširitev fizične 

infrastrukture ali storitev, povezanih s 

fizično infrastrukturo, ki vodi iz ene države 

članice v eno ali več drugih držav članic. 

Naložbeni odbor v izbirnem postopku 

preuči, ali projekti izpolnjujejo zahteve iz 

tega odstavka. Naložbeni odbor v izbirnem 

postopku poskrbi za preverjanje 

dodatnosti.“; 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

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

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 6 – odstavek 1 – točka e a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) v členu 6(1) se doda naslednja 

točka: 

 „(ea) najverjetneje ne bodo uspeli 

pridobiti financiranja iz drugih virov in 

obenem zagotoviti pomembnega 

socialnega vpliva.“ 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo) 
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Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3b) v členu 6(2) se doda naslednji 

pododstavek: 

 „Pri dodelitvi podpore EFSI manjšim 

projektom in naložbam je treba upoštevati 

dodatnost ter tesno sodelovati z 

nacionalnimi spodbujevalnimi bankami.“ 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka -a (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-a) člen 7(3) se spremeni: 

„Usmerjevalni odbor ima štiri člane: tri 

imenuje Komisija, enega pa EIB. 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika za triletni mandat, z 

možnostjo enkratne ponovne izvolitve.  

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve s 

konsenzom.“ 

„Usmerjevalni odbor ima štiri člane: tri 

imenuje Komisija, enega pa EIB. 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov 

izvoli predsednika za triletni mandat, z 

možnostjo enkratne ponovne izvolitve.  

Usmerjevalni odbor sprejema odločitve s 

konsenzom na podlagi poglobljene analize 

razmer, o katerih se razpravlja.“  

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka -a a (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 7 – odstavek 4 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-aa) člen 7(4) se spremeni: 

„4. Države članice in druge tretje strani 

– v primeru drugih tretjih strani ob 

privolitvi usmerjevalnega odbora – lahko 

prispevajo v EFSI v obliki jamstev oziroma 

denarnih sredstev, ko gre za države članice, 

„4. Države članice in druge tretje strani 

– v primeru drugih tretjih strani ob 

privolitvi usmerjevalnega odbora – lahko 

prispevajo v EFSI v obliki jamstev oziroma 

denarnih sredstev, ko gre za države članice, 
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in le v obliki denarnih sredstev, ko gre za 

druge tretje strani. Ne državam članicam ne 

drugim tretjim stranem se ne podeli 

članstva v usmerjevalnem odboru, prav 

tako pa te ne smejo sodelovati pri 

imenovanju drugega osebja EFSI, vključno 

s člani naložbenega odbora, niti nimajo 

nobenih pravic v zvezi z drugimi vidiki 

upravljanja EFSI iz te uredbe.“ 

in na enak način, ko gre za druge tretje 

strani. Ne državam članicam ne drugim 

tretjim stranem se ne podeli članstva v 

usmerjevalnem odboru, prav tako pa te ne 

smejo sodelovati pri imenovanju drugega 

osebja EFSI, vključno s člani naložbenega 

odbora, niti nimajo nobenih pravic v zvezi 

z drugimi vidiki upravljanja EFSI iz te 

uredbe.“ 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka -a b (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (-ab) člen 7(5) se spremeni: 

„Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

izvršnega direktorja, ki je odgovoren za 

tekoče upravljanje EFSI ter pripravo in 

vodenje sestankov naložbenega odbora iz 

odstavka 6.“ 

„Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 

izvršnega direktorja, ki je odgovoren za 

ustrezno tekoče upravljanje EFSI ter 

pripravo in vodenje sestankov naložbenega 

odbora iz odstavka 6.“ 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka -a c (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 7 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-ac) v členu 7, odstavek 7, se doda 

naslednji odstavek: 

 „Usmerjevalni odbor krepi sodelovanje 

med Evropskim skladom za strateške 

naložbe in strukturnimi skladi, 

instrumentom za povezovanje Evrope ter 

programom Obzorje 2020, da se spodbudi 

kombinirano financiranje ter okrepiti 

učinek vzvoda evropskih naložb, zlasti na 

področju prometa.“ 
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Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a – točka ii a (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 7 – odstavek 8 – točka k a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iia) doda se naslednja točka (ka): 

 „(ka)  obramba.“; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

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

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 9 – odstavek 2 – točka i a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) v odstavku 2 se doda naslednja 

točka (ia): 

 „(ia)  podpora za pobude Unije na 

področju obrambe, zlasti prek: 

 (i)  raziskav in razvoja na ravni Unije, 

 (ii)  razvoja obrambnih zmogljivosti 

Unije, 

 (iii)  malih in srednjih podjetij ter 

podjetij s srednjo kapitalizacijo na 

področju obrambe;“ 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„EIB si ciljno prizadeva, da se vsaj 40 % 

financiranja iz EFSI v okviru dela za 

infrastrukturo in inovacije nameni za 

projekte z elementi, ki prispevajo k 

„EIB si ciljno prizadeva, da se vsaj 40 % 

financiranja iz EFSI v okviru dela za 

infrastrukturo in inovacije nameni za 

projekte, pri katerih so podnebni ukrepi 
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podnebnim ukrepom v skladu s cilji zavez 

COP21. Usmerjevalni odbor zagotovi 

podrobna navodila v zvezi s tem.“; 

pomemben element, v skladu s cilji zavez 

COP21. Usmerjevalni odbor zagotovi 

podrobna navodila v zvezi s tem. 

 EIB si prizadeva, da se vsaj 20 % 

financiranja iz EFSI nameni za projekte, 

povezane z razvojem prometne 

infrastrukture in opreme ter inovativnih 

tehnologij na področju prometa, ki 

spadajo pod točko (c). 

 EIB si prizadeva doseči geografsko 

uravnoteženo porazdelitev naložb med 

državami članicami. 

 Projekti z odobrenim financiranjem iz 

EFSI, ki spadajo pod odstavek (g) in ki 

zadevajo človeški kapital in zdravje, na 

primer produktivne naložbe v bolnišnične 

in šolske objekte, se izvedejo ne glede na 

cilje iz tega odstavka.“; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

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

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c – točka iii a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) v odstavku 2 se doda naslednja 

točka: 

 „(iiia)  železniško infrastrukturo in 

drugimi železniškimi projekti;“ 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b – točka i 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 14 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„(c) krepitvijo lokalnega znanja za 

spodbujanje podpore EFSI po vsej Uniji in, 

kadar je mogoče, za sektorsko in 

„(c) krepitvijo regionalnega in 

lokalnega znanja za spodbujanje podpore 

EFSI po vsej Uniji in za sektorsko in 
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geografsko diverzifikacijo EFSI iz oddelka 

8 Priloge II s podpiranjem EIB pri 

odobritvah novih operacij;“; 

geografsko diverzifikacijo EFSI iz oddelka 

8 Priloge II s podpiranjem EIB in nosilcev 

projektov pri odobritvah novih operacij;“; 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b – točka ii 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 14 – odstavek 2 – točka e 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) „zagotavljanjem proaktivne 

podpore pri ustanavljanju naložbenih 

platform;“; 

(e) „zagotavljanjem proaktivne 

podpore pri ustanavljanju naložbenih 

platform, vključno s sektorskimi 

naložbenimi platformami;“; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b – točka iii a (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 14 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) doda se naslednja točka (fa): 

 „(fa) svetovanjem za projekte, pri 

katerih sodelujeta dve ali več držav članic, 

in podporo za vzpostavitev finančnih 

nosilcev za večnacionalne ali čezmejne 

projekte.“; 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b – točka iii b (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 14 – odstavek 2 – točka f b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiib) doda se naslednja točka (fb): 
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 „(fb)  zagotovitvijo primerov najboljše 

prakse za javno-zasebna partnerstva na 

področju razvoja železniške 

infrastrukture;“; 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b – točka iii c (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 14 – odstavek 2 – točka f c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiic) doda se naslednja točka (fc): 

 „(fc) zagotavljanjem primerov dobre 

prakse in predlog za strukturiranje 

projektov na področjih, ki so ključna za 

domene, navedene v točkah (b), (c), (e) in 

(f) člena 9(2), pri čemer je treba 

upoštevati najnovejše smernice Eurostata 

o računovodskih izkazih javnega dolga 

javno-zasebnih partnerstev.“; 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka b a (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 14 – odstavek 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) Doda se odstavek 3a: 

 „3a. EIAH zagotavlja dopolnjevanje 

med Evropskim skladom za strateške 

naložbe in drugimi evropskimi programi 

za doseganje večje sinergije, spodbujanje 

kombiniranega financiranja in povečanje 

učinka finančnega vzvoda evropskih 

finančnih instrumentov.“; 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b 
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Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 18 – odstavek 7 in odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) odstavka 7 in 8 se črtata; črtano 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo) 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Člen 19 – odstavek 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) v členu 19 se doda naslednji 

odstavek (1b): 

 „EIB predloži in na svojem spletnem 

mestu objavi letno poročilo s 

podrobnostmi o vseh prometnih projektih, 

ki so prejeli podporo EU v okviru sklada 

EFSI, pri tem pa navede ustrezne zneske 

za pričakovano skupno višino naložbe.“; 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Priloga I – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Priloga II – oddelek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Izogibati se je treba podpori EFSI za 

avtoceste, razen če je to potrebno za 

spodbujanje javnih ali zasebnih naložb na 

področju prometa v kohezijskih državah ali 

pri čezmejnih prometnih projektih, ki 

vključujejo vsaj eno kohezijsko državo.“; 

„Podpora EFSI za avtoceste se omeji na 

zasebne in/ali javne naložbe na področju 

prometa v kohezijskih državah, manj 

razvitih regijah ali pri čezmejnih 

prometnih projektih ali za potrebe 

nadgradnje in vzdrževanja, izboljšanja 

varnosti v cestnem prometu, razvoja 

inteligentnih prometnih sistemov ali 

zagotavljanja neokrnjenosti in standardov 

obstoječih avtocest v vseevropskem 

prometnem omrežju, zlasti varnih 

parkirnih mest, črpalk z alternativnimi 

čistimi gorivi in sistemov za električno 
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polnjenje.“; 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Priloga I – točka 1 – točka a 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Priloga II – oddelek 2 – točka b - pododstavek 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 „Podpora EFSI mora biti izrecno na voljo 

tudi za vzdrževanje in nadgrajevanje 

obstoječe prometne infrastrukture;“ 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Priloga – točka 3 

Uredba (EU) št. 2015/1017 

Priloga II – oddelek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

„Preglednica se objavi takoj, ko je 

operacija v okviru jamstva EU podpisana, 

razen poslovno občutljivih informacij.“; 

„Preglednica se objavi takoj, ko je 

operacija v okviru jamstva EU odobrena, 

razen poslovno občutljivih informacij. 

Naložbeni odbor Parlamentu predloži 

preglednico kazalnikov za vse projekte 

EFSI.“; 
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POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

Naslov Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedba 

tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za 

naložbe 

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

Pristojni odbori 

       Datum razglasitve na zasedanju 

BUDG 

3.10.2016 

ECON 

3.10.2016 
  

Mnenje pripravil 

       Datum razglasitve na zasedanju 

TRAN 

3.10.2016 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na 

zasedanju 

19.1.2017 

Pripravljavec/-ka mnenja 

       Datum imenovanja 

Inés Ayala Sender 

25.10.2016 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami 

odborov 

       Datum razglasitve na zasedanju 

        

19.1.2017 

Obravnava v odboru 26.1.2017    

Datum sprejetja 23.3.2017    

Izid končnega glasovanja +: 

–: 

0: 

32 

8 

0 

Poslanci, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, 

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Ismail Ertug, Jacqueline 

Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Peter Lundgren, Gesine Meissner, 

Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele 

Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, 

Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-

Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Namestniki, navzoči pri končnem 

glasovanju 

Hugues Bayet, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Markus Ferber, 

Maria Grapini, Franck Proust, Patricija Šulin, Matthijs van Miltenburg 

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri 

končnem glasovanju 

Herbert Dorfmann 
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POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU 
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE 

32 + 

ALDE Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg 

ECR Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Roberts Zīle 

PPE Georges Bach, Deirdre Clune, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Patricija 

Šulin, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de 
Camp 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Jens 

Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz 
Zemke 

 

8 - 

EFDD Peter Lundgren, Jill Seymour 

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen 

S&D Nicolas Bayet 

Verts/ALE Michael Cramer, Bas Eickhout, Keith Taylor 
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Popravki končnega glasovanja in nameni 

glasovanja 

+ Hugues Bayet 

-  
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Uporabljeni znaki: 

+ : za 

- : proti 

0 : vzdržani 

 

 


