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Predlog spremembe 46
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 209 PDEU v povezavi s členom 
208 PDEU določa, da mora EIB v skladu 
z določbami svojega statuta prispevati k 
izvajanju ukrepov, potrebnih za 
spodbujanje ciljev politike razvojnega 
sodelovanja Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Sodišče Evropske unije v zadevi C-155/07 Parlament proti Svetu, sodba z dne 
6. novembra 2008 glede obveznosti EIB, ki izhajajo iz Pogodbe.

Predlog spremembe 47
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Poleg regionalnih zgornjih mej je treba 
sprožiti neobvezni mandat v višini 
2 000 000 000 EUR in ga nameniti kot 
podporno pomoč financiranju EIB na 
področju blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje v regijah, ki jih zajema 
mandat. EIB lahko v tesnem sodelovanju s 
Komisijo s svojim znanjem in sredstvi 
podpira državne organe ter zasebni sektor 
pri spopadanju z izzivom podnebnih 
sprememb in omogoča čim boljši 
izkoristek financiranja, ki je na razpolago. 
Za projekte blažitve in prilagajanja morajo 
biti sredstva EIB, kjer je mogoče, 
dopolnjena s koncesivnimi sredstvi, ki so 
na voljo iz proračuna EU, z učinkovitim in 
doslednim kombiniranjem nepovratnih 

(8) Poleg regionalnih zgornjih mej je treba 
sprožiti neobvezni mandat v višini 2 000 
000 000 EUR in ga nameniti kot podporno 
pomoč financiranju EIB na področju 
blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje v državah in med 
državami, ki jih zajema mandat glede 
izvrševanja obveznosti na področju 
podnebja v okviru procesa UNFCCC. EIB 
lahko v tesnem sodelovanju s Komisijo s 
svojim znanjem in sredstvi podpira državne 
organe ter zasebni sektor pri spopadanju z 
izzivom podnebnih sprememb in omogoča 
čim boljši izkoristek financiranja, ki je na 
razpolago. Za projekte blažitve in 
prilagajanja morajo biti sredstva EIB, kjer 
je mogoče, dopolnjena s koncesivnimi 
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sredstev in posojil za financiranje v zvezi s 
podnebnimi spremembami v okviru 
zunanje pomoči EU. 

sredstvi, ki so na voljo iz proračuna EU, z 
učinkovitim in doslednim kombiniranjem 
nepovratnih sredstev in posojil za 
financiranje v zvezi s podnebnimi 
spremembami v okviru zunanje pomoči 
EU. Neobvezni mandat se ne bo štel kot 
prispevek EU ali njenih držav članic k 
sredstvom za hiter začetek, ki so bila 
dogovorjena na konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Köbenhavnu decembra leta 
2009.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da mora EIB s svojim poslovanjem pomagati državam upravičenkam pri 
izpolnjevanju svojih obveznosti na podnebnem področju. Ker bodo sredstva EIB izplačana v 
obliki posojil, se ne bi smela šteti kot prispevek EU ali njenih držav članic k izpolnjevanju 
finančnih obljub v okviru UNFCCC.

Predlog spremembe 48
George Sabin Cutaş

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta sklep mora določiti horizontalne 
cilje na visoki ravni v mandatu za 
financiranje EIB v vseh upravičenih 
državah na podlagi primerjalnih prednosti 
EIB na področjih, kjer je dosegla dobre 
rezultate, da se bolje uskladi mandat, 
okrepi osredotočenost zunanjega 
financiranja EIB na podporo politike EU in 
da se poveča korist upravičencev. Zato 
mora EIB v vseh regijah, vključenih v ta 
sklep, financirati projekte na področjih 
blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje, socialne in gospodarske 
infrastrukture (zlasti pri prometu, energiji, 
vključno z obnovljivo energijo, energetski 
varnosti, okoljski infrastrukturi, vključno z 
vodo in sanitarijami ter informacijski in 

(11) Ta sklep mora določiti horizontalne 
cilje na visoki ravni v mandatu za 
financiranje EIB v vseh upravičenih 
državah na podlagi primerjalnih prednosti 
EIB na področjih, kjer je dosegla dobre 
rezultate, da se bolje uskladi mandat, 
okrepi osredotočenost zunanjega 
financiranja EIB na podporo politike EU in 
da se poveča korist upravičencev. Zato 
mora EIB v vseh regijah, vključenih v ta 
sklep, financirati projekte na področjih 
blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje, socialne in gospodarske 
infrastrukture (zlasti pri prometu, energiji, 
vključno z obnovljivo energijo, energetski 
varnosti, okoljski infrastrukturi, vključno z 
vodo in sanitarijami ter informacijski in 
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komunikacijski tehnologiji (IKT)) ter 
razvoja lokalnega zasebnega sektorja, zlasti 
podpiranja malih in srednje velikih podjetij 
(MSP). Na teh področjih mora biti 
regionalno povezovanje med partnerskimi 
državami, vključno z gospodarskim 
povezovanjem med predpristopnimi 
državami, sosednjimi državami in EU 
temeljni cilj financiranja EIB.

komunikacijski tehnologiji (IKT)) ter 
razvoja lokalnega zasebnega sektorja, zlasti 
podpiranja malih in srednje velikih podjetij 
(MSP). Treba je opozoriti, da izboljšanje 
dostopa MSP do kapitala lahko igra 
bistveno vlogo pri spodbujanju 
gospodarskega razvoja in preprečevanju 
brezposelnosti. Na teh področjih mora biti 
regionalno povezovanje med partnerskimi 
državami, vključno z gospodarskim 
povezovanjem med predpristopnimi 
državami, sosednjimi državami in EU 
temeljni cilj financiranja EIB. EIB lahko 
podpre prisotnost EU v partnerskih 
državah z neposrednimi tujimi naložbami, 
ki prispevajo k spodbujanju prenosa 
tehnologije in znanja, tako za naložbe v 
prej omenjena področja kot tudi za 
naložbe na lastno odgovornost.

Or. en

Predlog spremembe 49
Jan Zahradil

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Ta sklep mora določiti horizontalne 
cilje na visoki ravni v mandatu za 
financiranje EIB v vseh upravičenih 
državah na podlagi primerjalnih prednosti 
EIB na področjih, kjer je dosegla dobre 
rezultate, da se bolje uskladi mandat, 
okrepi osredotočenost zunanjega 
financiranja EIB na podporo politike EU in 
da se poveča korist upravičencev. Zato 
mora EIB v vseh regijah, vključenih v ta 
sklep, financirati projekte na področjih 
blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje, socialne in gospodarske 
infrastrukture (zlasti pri prometu, energiji, 
vključno z obnovljivo energijo, energetski 
varnosti, okoljski infrastrukturi, vključno z 

(11) Ta sklep mora določiti horizontalne 
cilje na visoki ravni v mandatu za 
financiranje EIB v vseh upravičenih 
državah na podlagi primerjalnih prednosti 
EIB na področjih, kjer je dosegla dobre 
rezultate, da se bolje uskladi mandat, 
okrepi osredotočenost zunanjega 
financiranja EIB na podporo politike EU in 
da se poveča korist upravičencev. Zato 
mora EIB v vseh regijah, vključenih v ta 
sklep, financirati projekte na področjih 
blažitve podnebnih sprememb in 
prilagajanja nanje, socialne in gospodarske 
infrastrukture (zlasti pri prometu, energiji, 
vključno z obnovljivo energijo, raziskavah 
in razvoju novih virov energije, energetski 
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vodo in sanitarijami ter informacijski in 
komunikacijski tehnologiji (IKT)) ter 
razvoja lokalnega zasebnega sektorja, zlasti 
podpiranja malih in srednje velikih podjetij 
(MSP). Na teh področjih mora biti 
regionalno povezovanje med partnerskimi 
državami, vključno z gospodarskim 
povezovanjem med predpristopnimi 
državami, sosednjimi državami in EU 
temeljni cilj financiranja EIB.

varnosti, okoljski infrastrukturi, vključno z 
vodo in sanitarijami ter informacijski in 
komunikacijski tehnologiji (IKT)) ter 
razvoja lokalnega zasebnega sektorja, zlasti 
podpiranja malih in srednje velikih podjetij 
(MSP), da se spodbudi trajnostna 
gospodarska rast in ustvarjanje delovnih 
mest. Na teh področjih mora biti 
regionalno povezovanje med partnerskimi 
državami, vključno z gospodarskim 
povezovanjem med predpristopnimi 
državami, sosednjimi državami in EU 
temeljni cilj financiranja EIB. EIB bi 
morala prispevati k evropskim 
neposrednim tujim naložbam v 
partnerskih državah, med drugim tudi v 
okviru vzajemno koristnih javno-zasebnih 
partnerstev, da se spodbudita inovativnost 
in razvoj na navedenih projektnih 
področjih.

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje je področje politike, kjer je treba nameniti posebno pozornost lokalnim 
razmeram in kjer je učinkovitost finančnih posrednikov bistvena. Zato bi morala EIB 
zagotoviti, da so finančni posredniki odgovorni in svojim strankam prinašajo koristi v skladu 
s cilji programov EIB.

Predlog spremembe 50
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi učinkovito dosegla MSP, bi 
morala EIB sodelovati z lokalnimi 
institucijami za finančno posredovanje v 
državah upravičenkah, ki so dokazale, da 
prenašajo koncesije obrestne mere na 
svoje stranke, da se preveri usklajenost 
projektov strank z razvojnimi cilji EU in 
zagotovi dodana vrednost v primerjavi s 
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financiranjem na trgu. Dejavnosti 
finančnih posrednikov v podporo MSP bi 
morale biti popolnoma pregledne in o njih 
bi bilo treba redno poročati EIB. 

Or. en

Obrazložitev

Prilagajanje je področje politike, kjer je treba nameniti posebno pozornost lokalnim 
razmeram in kjer je učinkovitost finančnih posrednikov bistvena. Zato bi morala EIB 
zagotoviti, da so finančni posredniki odgovorni in svojim strankam prinašajo koristi v skladu 
s cilji programov EIB.

Predlog spremembe 51
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s tem sklepom mora EIB v 
tesnem sodelovanju s Komisijo in ob
upoštevanju načela evropskega soglasja o 
razvoju povečati razvojno usmerjenost. To 
je treba izvesti s številnimi konkretnimi 
ukrepi, zlasti s povečanjem kapacitete, da 
se oceni socialni in razvojni vidik 
projektov, vključno s tveganji, povezanimi 
s človekovimi pravicami in konflikti, in s 
spodbujanjem lokalnega posvetovanja. 
Poleg tega mora povečati osredotočenost 
na sektorje, kjer ima ustrezna znanja iz 
financiranja projektov v EU in ki bodo 
pomagali pri razvoju zadevne države, kot 
na primer okoljska infrastruktura, vključno 
z vodo in sanitarijami, trajnostni promet in 
blažitev podnebnih sprememb ter 
prilagajanje nanje, zlasti na področju 
obnovljive energije. EIB mora postopoma 
povečevati tudi svojo dejavnost na 
področju podpore zdravstvu in šolstvu ter 
prilagoditve podnebnim spremembam, pri 

(13) V skladu s tem sklepom mora EIB 
povečati razvojno usmerjenost in 
strokovno znanje v tesnem sodelovanju s 
Komisijo in z uporabo načela evropskega 
soglasja o razvoju ter načel o učinkovitosti 
pomoči, ki so opredeljena v Pariški izjavi 
o učinkovitosti pomoči iz leta 2005 in 
agendi za ukrepanje iz Akre iz leta 2008. 
To je treba izvesti s številnimi konkretnimi 
ukrepi, zlasti s povečanjem kapacitete, da 
se oceni socialni, okoljski in razvojni vidik 
projektov, vključno s tveganji, povezanimi 
s človekovimi pravicami in konflikti, in s 
spodbujanjem lokalnega posvetovanja. 
Lokalna posvetovanja bi morala biti del 
postopka skrbnega pregleda, ki ga EIB 
opravi pred odobritvijo projektov. Poleg 
tega mora povečati osredotočenost na 
sektorje, kjer ima ustrezna znanja iz 
financiranja projektov v EU in ki bodo 
pomagali pri razvoju zadevne države, kot 
na primer okoljska infrastruktura, vključno 
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čemer je potrebno ustrezno delo in 
sodelovanje z drugimi mednarodnimi 
finančnimi ustanovami (IFI) in evropskimi 
dvostranskimi finančnimi institucijami 
(EBFI). To zahteva dostop do koncesijskih 
sredstev in postopno povečanje človeških 
virov, ki se ukvarjajo z zunanjimi 
dejavnostmi EIB. Dejavnost EIB mora biti 
tudi skladna s cilji in prednostnimi 
nalogami EU v zvezi z vzpostavljanjem 
institucij in reformami sektorjev. Nazadnje 
mora EIB tudi opredeliti kazalnike 
učinkovitosti, ki so povezani z razvojnimi 
vidiki projektov in njihovimi rezultati.

z vodo in sanitarijami, trajnostni promet in 
blažitev podnebnih sprememb ter 
prilagajanje nanje, zlasti na področju 
obnovljive energije. EIB mora postopoma 
povečevati tudi svojo dejavnost na 
področju podpore zdravstvu in šolstvu ter 
prilagoditve podnebnim spremembam, pri 
čemer je potrebno ustrezno delo in 
sodelovanje z drugimi mednarodnimi 
finančnimi ustanovami (IFI) in evropskimi 
dvostranskimi finančnimi institucijami 
(EBFI). To zahteva dostop do koncesijskih 
sredstev in postopno povečanje človeških 
virov, ki se ukvarjajo z zunanjimi 
dejavnostmi EIB. Dejavnost EIB mora biti
tudi skladna s cilji in prednostnimi 
nalogami EU v zvezi z vzpostavljanjem 
institucij in reformami sektorjev. Nazadnje 
mora EIB tudi opredeliti kazalnike 
učinkovitosti, ki so povezani z razvojnimi 
vidiki projektov in njihovimi rezultati.

Or. en

Obrazložitev

Dodatna opredelitev, da se okrepi uskladitev EIB z razvojnimi politikami EU in 12 kazalniki 
Pariške izjave za merjenje napredka donatorjev v smislu učinkovitosti pomoči.

Predlog spremembe 52
George Sabin Cutaş

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) EIB podpira doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja do leta 2015 v vseh 
regijah, kjer je dejavna. 

Or. en
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Predlog spremembe 53
Jan Zahradil

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnost EIB v sosednjih državah je 
treba izvajati v okviru evropske sosedske 
politike, s čimer želi EU razviti posebne 
odnose s sosednjimi državami z namenom, 
da se ustvari območje blaginje in dobrega 
sosedstva, ki temelji na vrednotah EU in ki 
ga zaznamujejo tesni in mirni odnosi na 
podlagi sodelovanja. Za dosego teh ciljev 
morajo EU in njene partnerice izvesti 
skupno dogovorjene dvostranske akcijske 
načrte, v katerih so določene prednostne 
naloge, vključno glede političnih in 
varnostnih vprašanj, trgovinskih in 
gospodarskih zadev, varstva okolja ter 
integracije prometnih in energetskih 
omrežij. Unija za Sredozemlje, vzhodno 
partnerstvo in sinergija Črnega morja so 
večstranske regionalne pobude, ki 
dopolnjujejo evropsko sosedsko politiko 
ter spodbujajo sodelovanje med EU in 
ustrezno skupino sosednjih partnerskih 
držav, ki se soočajo s skupnimi izzivi in/ali 
delijo skupno geografsko področje. Unija 
za Sredozemlje podpira izboljšano 
družbenogospodarsko, solidarno, 
regionalno povezovanje, trajnostni razvoj 
in pridobivanje znanja ter poudarja potrebo 
po povečanju finančnega sodelovanja v 
podporo regionalnim in mednacionalnim 
projektom. Vzhodno partnerstvo želi 
ustvariti potrebne pogoje za pospešitev 
političnega povezovanja ter nadaljnjega 
gospodarskega povezovanja med EU in 
državami vzhodnega partnerstva. Ruska 
federacija in EU imata široko strateško 
partnerstvo, ki se razlikuje od evropske 
sosedske politike in se izraža s skupnimi 
prostori in načrti. To se na večstranski
ravni dopolnjuje s severno dimenzijo, ki 
predstavlja okvir za sodelovanje med EU, 

(16) Dejavnost EIB v sosednjih državah je 
treba izvajati v okviru evropske sosedske 
politike, s čimer želi EU razviti posebne 
odnose s sosednjimi državami z namenom, 
da se ustvari območje blaginje in dobrega 
sosedstva, ki temelji na vrednotah EU in ki 
ga zaznamujejo tesni in mirni odnosi na 
podlagi sodelovanja. Za dosego teh ciljev 
morajo EU in njene partnerice izvesti 
skupno dogovorjene dvostranske akcijske 
načrte, v katerih so določene prednostne 
naloge, vključno glede političnih in 
varnostnih vprašanj, trgovinskih in 
gospodarskih zadev, varstva okolja ter 
integracije prometnih in energetskih 
omrežij, kot je projekt plinovoda Nabucco, 
ki je zelo pomemben za EU. Unija za 
Sredozemlje, vzhodno partnerstvo in 
sinergija Črnega morja so večstranske 
regionalne pobude, ki dopolnjujejo 
evropsko sosedsko politiko ter spodbujajo 
sodelovanje med EU in ustrezno skupino 
sosednjih partnerskih držav, ki se soočajo s 
skupnimi izzivi in/ali delijo skupno 
geografsko področje. Unija za Sredozemlje 
podpira izboljšano družbenogospodarsko, 
solidarno, regionalno povezovanje, 
trajnostni razvoj in pridobivanje znanja ter 
poudarja potrebo po povečanju finančnega 
sodelovanja v podporo regionalnim in 
mednacionalnim projektom. Vzhodno 
partnerstvo želi ustvariti potrebne pogoje 
za pospešitev političnega povezovanja ter 
nadaljnjega gospodarskega povezovanja 
med EU in državami vzhodnega 
partnerstva. Ruska federacija in EU imata 
široko strateško partnerstvo, ki se razlikuje 
od evropske sosedske politike in se izraža s 
skupnimi prostori in načrti. To se na 
večstranski ravni dopolnjuje s severno 
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Rusijo, Norveško in Islandijo. dimenzijo, ki predstavlja okvir za 
sodelovanje med EU, Rusijo, Norveško in 
Islandijo.

Or. en

Predlog spremembe 54
Marielle De Sarnez

Predlog sklepa
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Dejavnost EIB v sosednjih državah je 
treba izvajati v okviru evropske sosedske 
politike, s čimer želi EU razviti posebne 
odnose s sosednjimi državami z namenom, 
da se ustvari območje blaginje in dobrega 
sosedstva, ki temelji na vrednotah EU in ki 
ga zaznamujejo tesni in mirni odnosi na 
podlagi sodelovanja. Za dosego teh ciljev 
morajo EU in njene partnerice izvesti 
skupno dogovorjene dvostranske akcijske 
načrte, v katerih so določene prednostne 
naloge, vključno glede političnih in 
varnostnih vprašanj, trgovinskih in 
gospodarskih zadev, varstva okolja ter 
integracije prometnih in energetskih 
omrežij. Unija za Sredozemlje, vzhodno 
partnerstvo in sinergija Črnega morja so 
večstranske regionalne pobude, ki 
dopolnjujejo evropsko sosedsko politiko 
ter spodbujajo sodelovanje med EU in 
ustrezno skupino sosednjih partnerskih 
držav, ki se soočajo s skupnimi izzivi in/ali 
delijo skupno geografsko področje. Unija 
za Sredozemlje podpira izboljšano 
družbenogospodarsko, solidarno, 
regionalno povezovanje, trajnostni razvoj 
in pridobivanje znanja ter poudarja potrebo 
po povečanju finančnega sodelovanja v 
podporo regionalnim in mednacionalnim 
projektom. Vzhodno partnerstvo želi 
ustvariti potrebne pogoje za pospešitev 
političnega povezovanja ter nadaljnjega 

(16) Dejavnost EIB v sosednjih državah je 
treba izvajati v okviru evropske sosedske 
politike, s čimer želi EU razviti posebne 
odnose s sosednjimi državami z namenom, 
da se ustvari območje blaginje in dobrega 
sosedstva, ki temelji na vrednotah EU in ki 
ga zaznamujejo tesni in mirni odnosi na 
podlagi sodelovanja. Za dosego teh ciljev 
morajo EU in njene partnerice izvesti 
skupno dogovorjene dvostranske akcijske 
načrte, v katerih so določene prednostne 
naloge, vključno glede političnih in 
varnostnih vprašanj, trgovinskih in 
gospodarskih zadev, varstva okolja, 
socialnega varstva in integracije 
prometnih in energetskih omrežij. Unija za 
Sredozemlje, vzhodno partnerstvo in 
sinergija Črnega morja so večstranske 
regionalne pobude, ki dopolnjujejo 
evropsko sosedsko politiko ter spodbujajo 
sodelovanje med EU in ustrezno skupino 
sosednjih partnerskih držav, ki se soočajo s 
skupnimi izzivi in/ali delijo skupno 
geografsko področje. Unija za Sredozemlje 
podpira izboljšano družbenogospodarsko, 
solidarno, regionalno povezovanje, 
trajnostni razvoj in pridobivanje znanja ter 
poudarja potrebo po povečanju finančnega 
sodelovanja v podporo regionalnim in 
mednacionalnim projektom ter v pomoč 
malim in srednjim podjetjem. Vzhodno 
partnerstvo želi ustvariti potrebne pogoje 
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gospodarskega povezovanja med EU in 
državami vzhodnega partnerstva. Ruska 
federacija in EU imata široko strateško 
partnerstvo, ki se razlikuje od evropske 
sosedske politike in se izraža s skupnimi 
prostori in načrti. To se na večstranski 
ravni dopolnjuje s severno dimenzijo, ki 
predstavlja okvir za sodelovanje med EU, 
Rusijo, Norveško in Islandijo.

za pospešitev političnega povezovanja ter 
nadaljnjega gospodarskega povezovanja 
med EU in državami vzhodnega 
partnerstva. Ruska federacija in EU imata 
široko strateško partnerstvo, ki se razlikuje 
od evropske sosedske politike in se izraža s 
skupnimi prostori in načrti. To se na 
večstranski ravni dopolnjuje s severno 
dimenzijo, ki predstavlja okvir za 
sodelovanje med EU, Rusijo, Norveško in 
Islandijo.

Or. fr

Predlog spremembe 55
Marielle De Sarnez

Predlog sklepa
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) EIB mora biti v Aziji aktivna tako v 
dinamičnih gospodarstvih v vzponu kot 
tudi v manj uspešnih državah. V tej 
raznoliki regiji EU poglablja strateški 
partnerstvi s Kitajsko in Indijo, napredujejo 
pa tudi pogajanja za novo partnerstvo in 
sporazume o prosti trgovini z državami 
jugovzhodne Azije. Istočasno pa ostaja pri 
načrtu EU za Azijo razvojno sodelovanje 
visoko na seznamu; razvojna strategija EU 
za azijsko regijo želi izkoreniniti revščino s 
podpiranjem široke trajnostne gospodarske 
rasti, spodbujanjem ugodnega okolja in 
pogojev za trgovino ter povezovanjem 
znotraj regije, izboljšanjem upravljanja, 
povečanjem politične in družbene trdnosti 
in podpiranjem doseganja razvojnih ciljev 
novega tisočletja 2015. Skupaj se izvajajo 
politike, ki se osredotočajo na skupne 
izzive, kot so podnebne spremembe, 
trajnostni razvoj, varnost in stabilnost, 
upravljanje in človekove pravice ter 
preprečevanje in odziv na naravne in 
humanitarne katastrofe.

(18) EIB mora biti v Aziji aktivna tako v 
dinamičnih gospodarstvih v vzponu kot 
tudi v manj uspešnih državah. V tej 
raznoliki regiji EU poglablja strateški 
partnerstvi s Kitajsko in Indijo, napredujejo 
pa tudi pogajanja za novo partnerstvo in 
sporazume o prosti trgovini z državami 
jugovzhodne Azije. Vendar pa bi morala 
ta pogajanja upoštevati tudi načelo 
vzajemnosti in nevarnosti socialnega, 
zdravstvenega in okoljskega dumpinga.
Istočasno pa ostaja pri načrtu EU za Azijo 
razvojno sodelovanje visoko na seznamu; 
razvojna strategija EU za azijsko regijo želi 
izkoreniniti revščino s podpiranjem široke 
trajnostne gospodarske rasti, spodbujanjem 
ugodnega okolja in pogojev za trgovino ter 
povezovanjem znotraj regije, izboljšanjem 
upravljanja, povečanjem politične in 
družbene trdnosti in podpiranjem 
doseganja razvojnih ciljev novega 
tisočletja 2015. Skupaj se izvajajo politike, 
ki se osredotočajo na skupne izzive, kot so 
podnebne spremembe, trajnostni razvoj, 
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varnost in stabilnost, upravljanje in 
človekove pravice ter preprečevanje in 
odziv na naravne in humanitarne 
katastrofe.

Or. fr

Predlog spremembe 56
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Uvodna izjava 25 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Komisija mora preučiti razvoj 
„programa EU za sodelovanje in razvoj“ z 
namenom optimiranja delovanja
mehanizmov za kombiniranje nepovratnih 
sredstev in posojil v zunanjih regijah. V 
svojih obravnavah se mora Komisija 
posvetovati z EIB ter z drugimi evropskimi 
večstranskimi in dvostranskimi finančnimi 
institucijami. Takšen program bi še naprej 
spodbujal sporazume vzajemnega 
zaupanja, ki temeljijo na primerjalni 
prednosti različnih institucij, obenem pa 
spoštoval vlogo in pristojnosti institucij EU 
pri izvajanju proračuna EU in posojil EIB.

(25) Komisija mora preučiti razvoj 
„programa EU za sodelovanje in razvoj“ z 
namenom optimiranja delovanja 
mehanizmov za kombiniranje nepovratnih 
sredstev in posojil v zunanjih regijah. V 
svojih obravnavah se mora Komisija 
posvetovati z EIB ter z drugimi evropskimi 
večstranskimi in dvostranskimi finančnimi 
institucijami, Evropskim parlamentom in 
organizacijami civilne družbe. Takšen 
program bi še naprej spodbujal sporazume 
vzajemnega zaupanja, ki temeljijo na 
primerjalni prednosti različnih institucij, 
obenem pa spoštoval vlogo in pristojnosti 
institucij EU pri izvajanju proračuna EU in 
posojil EIB.

Or. en

Predlog spremembe 57
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Najpomembnejši cilj finančnega 
poslovanja EIB, izvedenega s pomočjo 
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jamstva, ki ga Unija odobri EIB, v 
državah v razvoju je zmanjšati in 
dolgoročno izkoreniniti revščino. 
Finančno poslovanje EIB, izvedeno s 
pomočjo jamstva, ki ga Unija odobri EIB, 
v tretjih državah, ki niso države v razvoju, 
je v skladu z razvojno politiko Unije in se 
izvaja v okviru načel in ciljev zunanjih 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža dvojno pravno podlago člena 209 in člena 212 PDEU, da se 
prepreči dodatno pravno izpodbijanje pred Sodiščem Evropske unije (Sodišče Evropske unije 
v zadevi C-155/07 Parlament proti Svetu, sodba z dne 6. novembra 2008).

Predlog spremembe 58
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Mandat za podnebne spremembe krije 
financiranja EIB v vseh državah,
vključenih v ta sklep, kjer financiranja EIB 
podpirajo ključne cilje politike EU 
reševanja vprašanj podnebnih sprememb s 
podporo projektov za blažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje, ki 
prispevajo k skupnemu cilju Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah (UNFCCC), zlasti 
z izogibanjem ali zmanjševanjem emisije 
toplogrednih plinov na področjih 
obnovljive energije, energetske 
učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s 
povečanjem odpornosti ranljivih držav, 
sektorjev in skupnosti na škodljiv vpliv 
podnebnih spremembah. Mandat za 
podnebne spremembe se izvaja v tesnem 
sodelovanju s Komisijo in združuje 
ustrezno financiranje EIB s proračunskimi 

4. Mandat za podnebne spremembe krije 
financiranja EIB v vseh državah, 
vključenih v ta sklep, kjer financiranja EIB 
podpirajo ključne cilje politike EU 
reševanja vprašanj podnebnih sprememb s 
podporo držav pri izvajanju njihovih obvez 
na področju podnebja v okviru Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
podnebnih spremembah (UNFCCC), zlasti 
z izogibanjem ali zmanjševanjem emisije 
toplogrednih plinov na področjih 
obnovljive energije, energetske 
učinkovitosti in trajnostnega prometa ali s 
povečanjem odpornosti ranljivih držav, 
sektorjev in skupnosti na škodljiv vpliv 
podnebnih spremembah. Mandat za 
podnebne spremembe se izvaja v tesnem 
sodelovanju s Komisijo in združuje 
ustrezno financiranje EIB s proračunskimi 
sredstvi EU, kadar je to mogoče. 
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sredstvi EU, kadar je to mogoče. Neobvezni mandat se ne bo štel kot 
prispevek EU in njenih držav članic k 
sredstvom za hiter začetek, ki so bila 
dogovorjena na konferenci pogodbenic 
UNFCCC v Köbenhavnu decembra leta 
2009. Projekti, ki povečujejo potrebo po 
dobropisih za ogljik, ne bodo upravičeni 
do podpore v okviru dodatnega mandata.

Or. en

Obrazložitev

Posojil EIB ne bi smeli šteti kot prispevek EU k izpolnjevanju finančnih obljub iz 
Köbenhavna. Izrecno je treba izključiti možnost dvojnega štetja in upoštevati projekte, ki 
povečujejo potrebo po dobropisih za ogljik.

Predlog spremembe 59
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Da se čim bolj poveča učinek blaženja 
podnebnih sprememb, EIB določi merila 
"čiste tehnologije", ki jih morajo projekti 
izpolnjevati, da bi bili upravičeni do 
financiranja iz mandata za podnebne 
spremembe. Merila so načeloma 
usmerjena v energetsko učinkovitost, 
nizke emisije in trajnostno oskrbo z 
energijo, kar izključuje podporo kakršni 
koli tehnologiji, temelječi na oskrbi z 
jedrskim in fosilnim gorivom. 

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da EIB zagotavlja ustrezna merila za opredelitev "čiste tehnologije", da se čim 
bolj poveča učinek blaženja podnebnih sprememb. Sredstva za podnebje bi morali usmeriti v 
energetsko učinkovitost in resnično obnovljivo energijo.
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Predlog spremembe 60
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Člen 3 - odstavek 1 - točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje, kot je opredeljeno v 
členu 2(4).

(a) Projekti podnebnih sprememb, ki 
prispevajo k obveznostim držav v okviru 
UNFCCC in izpolnjujejo merila "čiste 
tehnologije" v skladu s členom 2 (4).

Or. en

Obrazložitev

Sredstva za podnebje bi morali usmeriti v energetsko učinkovitost in resnično obnovljivo 
energijo.

Predlog spremembe 61
George Sabin Cutaş

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EIB mora postopoma povečevati 
dejavnost v socialnih sektorjih, kot sta 
zdravstvo in šolstvo.

3. EIB mora povečevati dejavnost v 
socialnih sektorjih zaradi doseganja 
razvojnih ciljev tisočletja.

Or. en

Predlog spremembe 62
Iuliu Winkler

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EIB mora postopoma povečevati 
dejavnost v socialnih sektorjih, kot sta 

3. EIB mora postopoma povečevati 
dejavnost v socialnih sektorjih, kot sta 
zdravstvo in šolstvo; prav tako mora 
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zdravstvo in šolstvo. okrepiti upravno zmogljivost in 
učinkovitost lokalnih oblasti.

Or. en

Obrazložitev

Dobro upravljanje je bistveno za gospodarski razvoj; krepitev zmogljivosti lokalnih oblasti je 
treba prav tako vključiti v splošni zunanji mandat EIB.

Predlog spremembe 63
Marielle De Sarnez

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EIB mora postopoma povečevati 
dejavnost v socialnih sektorjih, kot sta 
zdravstvo in šolstvo.

3. EIB mora postopoma povečevati 
dejavnost v socialnih sektorjih, kot sta 
zdravstvo in šolstvo ter boj proti 
brezposelnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 64
Yannick Jadot

Predlog sklepa
 Člen 5 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skladnost financiranja EIB z 
zunanjepolitičnimi cilji EU se spremlja v 
skladu s členom 10.

2. Skladnost financiranja EIB z 
zunanjepolitičnimi cilji EU se spremlja v 
skladu s členom 10. EIB razvije kazalnike 
uspešnosti glede vidikov razvoja, varstva 
okolja in človekovih pravic financiranih 
projektov, prav tako v povezavi s kazalniki 
Pariške izjave o učinkovitosti pomoči, da 
se olajša spremljanje.

Or. en
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Obrazložitev

Dodatna opredelitev, da se okrepi uskladitev EIB z političnimi cilji EU in 12 kazalniki Pariške 
izjave za merjenje napredka donatorjev v smislu učinkovitosti pomoči.

Predlog spremembe 65
Yannick Jadot

Predlog sklepa
 Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. EIB izvaja skrbno delo pri razvojnih 
vidikih projektov, ki so kriti z jamstvom 
EU. Predpisi in postopki EIB morajo 
vključevati potrebne predpise o 
ocenjevanju okoljskega in družbenega 
vpliva projektov in ocenjevanju vidikov v 
zvezi s človekovimi pravicami, da bodo v 
sklopu tega sklepa podprti samo projekti, 
ki so gospodarsko, finančno, 
okoljevarstveno in družbeno trajnostni. 

1. Pred odobritvijo projekta EIB izvaja 
skrbno delo, vključno s posvetovanjem
javnosti na lokalni ravni, pri razvojnih 
vidikih projektov, ki so kriti z jamstvom 
EU, kar vključuje tudi ustrezno analizo 
posojilnih dejavnosti finančnih 
posrednikov. Predpisi in postopki EIB 
morajo vključevati potrebne predpise o 
ocenjevanju okoljskega in družbenega 
vpliva projektov in ocenjevanju vidikov v 
zvezi s človekovimi pravicami, da bodo v 
sklopu tega sklepa podprti samo projekti, 
ki so gospodarsko, finančno, 
okoljevarstveno in družbeno trajnostni. 

Or. en

Predlog spremembe 66
Yannick Jadot

Predlog sklepa
 Člen 6 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg predhodne ocene razvojnih 
vidikov mora EIB okrepiti nadziranje v 
času izvajanja projekta, med drugim na 
ravni razvojnega vpliva projekta.

2. Poleg predhodne ocene razvojnih 
vidikov mora EIB opraviti temeljito
nadziranje v času izvajanja projekta, med 
drugim na ravni razvojnega in okoljskega
vpliva projekta ter njegovega vpliva na 
področju človekovih pravic. Spremlja se 
tudi uspešnost finančnih posrednikov. 
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Rezultate spremljanja je treba redno 
predstavljati javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 67
Yannick Jadot

Predlog sklepa
Člen 8a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a 
Sodelovanje javnosti in razkrivanje 

informacij
1. EIB skupaj s predlagateljem projekta 
dejavno sodeluje pri organizaciji javnega 
posvetovanja o razvojnih, okoljskih in 
socialnih vidikih projekta. EIB opredeli 
javnost, ki jo zadeva projekt, financiran s 
strani EIB. EIB zagotovi, da je lokalno 
prebivalstvo pravočasno obveščeno o vseh 
ključnih vprašanjih, ki zadevajo delovanje 
EIB. Vzpostavijo se ustrezni pritožbeni 
mehanizmi, ki so dostopni med izvajanjem 
dejavnosti EIB.

2. EIB zagotovi, da so dokumenti glede 
projektov, za katere EIB koristi jamstvo 
EU, neposredno dostopni javnosti v 
elektronski obliki ali prek registra v 
skladu z njenimi pravili. Informacije, ki 
jih je treba zagotoviti in razširjati, se 
ustrezno posodabljajo in vsebujejo:

-opis/povzetek projekta

-poročila o ovrednotenju projekta (ocena 
okoljskih, socialnih in razvojnih učinkov 
projekta ter učinkov na področju 
človekovih pravic)

-pogodbene obveznosti in pogoje, ki 
zadevajo okoljske in razvojne vidike 
projektov ter vidike s področja človekovih 
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pravic
-poročila o spremljanju okoljskih in 
razvojnih vidikov projektov ter vidikov s 
področja človekovih pravic

- poročila o naknadnem vrednotenju 
prispevka projektov h gospodarskemu 
razvoju, izkoreninjenju revščine, varstvu 
okolja in krepitvi človekovih pravic. 

Or. en

Predlog spremembe 68
Jan Zahradil

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 EIB predloži 
Komisiji letna poročila o financiranju EIB, 
zagotovljenem na podlagi tega sklepa na 
ravni projekta, sektorja, države in regije ter 
o uresničevanju zunanjepolitičnih in 
strateških ciljev Skupnosti, vključno s 
sodelovanjem s Komisijo, drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami in 
bilateralnimi institucijami.

2. Za namene odstavka 1 EIB predloži 
Komisiji letna poročila o financiranju EIB, 
zagotovljenem na podlagi tega sklepa na 
ravni projekta, sektorja, države in regije ter 
o uresničevanju zunanjepolitičnih in 
strateških ciljev Skupnosti, vključno s 
sodelovanjem s Komisijo, drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami in 
bilateralnimi institucijami. S kakršnim koli 
dogovorom med EIB in drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami 
ali dvostranskimi institucijami, ki zadeva 
finančno poslovanje v okviru tega sklepa, 
je treba seznaniti Evropski parlament in 
Svet v okviru letnega poročanja Komisije 
iz člena 10 tega sklepa.

Or. en
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Predlog spremembe 69
Jan Zahradil

Predlog sklepa
Člen 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predloži zaključno poročilo o 
uporabi tega sklepa do 31. oktobra 2014.

Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu zaključno poročilo o 
uporabi tega sklepa do 31. oktobra 2014.

Or. en


