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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. OZADJE PREDLOGA
Evropska unija Evropski investicijski banki (EIB) zagotavlja proračunsko jamstvo za kritje 
državnih ali političnih tveganj v zvezi s posojili in jamstvi za posojila, ki se izvajajo zunaj 
Evropske unije v podporo zunanjepolitičnih ciljev EU. Jamstvo EU za zunanja financiranja 
EIB je učinkovito sredstvo za združevanje proračunskih sredstev EU (z oblikovanjem 
rezervacij jamstvenega sklada za zunanje ukrepe, iz katerega se krije jamstvo EU) z lastnimi 
sredstvi EIB, ki temelji na finančni moči EIB in zagotavlja ohranjanje finančne trdnosti EIB.

Novi elementi, ki bodo uvedeni z novim sklepom so:

* Sprožitev „neobveznega mandata“ v višini 2 milijard EUR, ki je na podlagi sklepa umeščen 
v rezervo. Ta neobvezni mandat ne bo sprožen zato, da bi zvišali posamezne regionalne 
zgornje meje, ampak kot mandat, namenjen projektom, ki prispevajo k boju proti podnebnim 
spremembam v vseh regijah, vključenih v ta sklep. 

* Zamenjava sedanjega sistema regionalnih ciljev za financiranje v sklopu jamstva EU s 
horizontalnimi cilji na visoki ravni, ki pokrivajo vse regije v sklopu zunanjega mandata. Ti 
cilji na visoki ravni bodo vključeni v člene predlaganega sklepa in bodo pokrivali področja 
podnebnih sprememb, socialne in gospodarske infrastrukture ter razvoja lokalnega zasebnega 
sektorja.

* Oblikovanje operativnih smernic za vsako regijo iz zunanjega mandata, ki jih pripravi 
Komisija skupaj z EIB in po posvetu z Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS). 
Smernice so namenjene okrepitvi povezave med izvajanjem dejavnosti EIB v skladu s 
splošnimi cilji na visoki ravni, vključenimi v zunanji mandat, in regionalnimi strategijami EU.

* Krepitev zmogljivosti EIB za podporo razvojnih ciljev EU. 

* Sprožitev zunanjega mandata EIB za Islandijo, Belorusijo, Libijo, Irak in Kambodžo.

2. PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta temelji na dvojni pravni podlagi iz členov 
209 in 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

3. PREDLAGANE SPREMEMBE
Evropska investicijska banka je bila ustanovljena z Rimsko pogodbo leta 1958 kot banka 
Evropske unije za dolgoročna posojila. EIB je predvsem banka, ki naj bi delovala na podlagi 
običajnih poslovnih in bančnih načel. V skladu z operativno strategijo EIB je njen cilj (1) 
financiranje izvedljivih kapitalskih projektov in (2) sposojanje na finančnih trgih za 
financiranje teh projektov. 

Glede na to strategijo je jamstvo EU banki jasna izjema. Zagotoviti je treba, da jamstvo ne bo 
povzročilo odstopanj od dobrega finančnega poslovodenja dejavnosti EIB ter da je banka 
poslovno neodvisna pri ocenjevanju in izbiranju projektov, ki jih bo financirala. 
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Poleg tega se morajo evropski davkoplačevalci zavedati izpostavljenosti proračuna Unije 
tveganjem, ki jih predstavljajo te ponavadi zelo zapletene finančne odločitve. Pojasniti je 
treba tudi, da je treba spoštovati operativne strategije banke in da financiranje EIB ne bo 
prikrivalo razvojnih skladov. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Poleg glavne naloge, ki je financiranje 
naložb v Evropski uniji, je Evropska 
investicijska banka (EIB) v podporo 
zunanji politiki EU leta 1963 začela s 
financiranjem zunaj Evropske unije. Tako 
so lahko proračunska sredstva EU, ki so na 
voljo zunanjim regijam, dopolnjena s 
finančno močjo EIB v korist držav 
upravičenk. 

(1) Poleg glavne naloge, ki je financiranje 
naložb v Evropski uniji, je Evropska 
investicijska banka (EIB) v podporo 
zunanji politiki EU leta 1963 začela s 
financiranjem zunaj Evropske unije. Tako 
so lahko proračunska sredstva EU, ki so na 
voljo zunanjim regijam, dopolnjena s 
finančno močjo EIB v korist držav 
upravičenk. Dejavnosti EIB v podporo 
zunanjim politikam Unije morajo biti 
izvedene v skladu z načeli dobrega 
finančnega poslovodenja.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti, izvedene v tem mandatu, so bančne dejavnosti, za katere jamčijo sredstva 
evropskih davkoplačevalcev. Ne glede na politične cilje mora sklep vsebovati obvezo glede 
upravljanja teh jamstev in zadevnih dejavnosti EIB na finančno izvedljiv in poslovno 
odgovoren način.
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Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Z namenom podpore zunanjih ukrepov 
EU in za omogočanje EIB, da financira 
naložbe zunaj EU brez vpliva na boniteto 
EIB je večina njenih financiranj v zunanjih 
regijah lahko koristila proračunsko jamstvo 
EU, ki ga upravlja Komisija.

(2) Za omogočanje EIB, da financira 
naložbe zunaj EU brez vpliva na boniteto 
EIB je večina njenih financiranj v zunanjih 
regijah lahko koristila proračunsko jamstvo 
EU, ki ga upravlja Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zneski, kriti z jamstvom EU, morajo v 
vsaki regiji še naprej biti zgornje meje za 
financiranje EIB v sklopu jamstva EU in ne 
cilji, ki jih mora doseči EIB. 

(7) Zneski, kriti z jamstvom EU, morajo v 
vsaki regiji še naprej biti zgornje meje za 
financiranje EIB v sklopu jamstva EU in ne 
cilji, ki jih mora doseči EIB. 

Or. en

Obrazložitev
Predlog spremembe se ne nanaša na slovensko različico.

Predlog spremembe 4

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 

(8) Poleg regionalnih zgornjih mej je treba 
sprožiti neobvezni mandat v višini 
2 000 000 000 EUR za pomoč financiranju 
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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 
sredstev in posojil za financiranje v zvezi s 
podnebnimi spremembami v okviru 
zunanje pomoči EU. 

EIB, ki ga zajema mandat. EIB lahko v 
sodelovanju s Komisijo s svojim znanjem 
in sredstvi podpira državne organe in
zasebni sektor pri spopadanju z izzivom 
podnebnih sprememb in omogoča čim 
boljši izkoristek financiranja, ki je na 
razpolago. Za projekte blažitve in 
prilagajanja so lahko sredstva EIB 
dopolnjena s koncesivnimi 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. V zvezi s tem bi bilo 
primerno, da bi letno poročilo Komisije za 
Evropski parlament vsebovalo podrobno 
poročilo o finančnih instrumentih, 
uporabljenih za financiranje teh 
projektov, z opredelitvijo zneskov jamstev 
iz neobveznega mandata in zneskov 
nepovratnih sredstev in posojil. 

Or. en

Obrazložitev
Jamstva in drugo financiranje se lahko kombinirajo. Zato je bistvenega pomena, da Evropski 
parlament prejme letni pregled vsega financiranja v povezavi s tem sklepom.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V okviru mandata za podnebne 
spremembe je treba pri dodeljevanju 
sredstev po regijah zagotoviti določeno 
prožnost, da bi bilo koriščenje 
razpoložljivih finančnih sredstev v 3-
letnem obdobju 2011–2013 čim hitrejše in 
čim bolj učinkovito. Če bo celotni znesek 
zadevnega financiranja presegel 
razpoložljiv znesek v višini 2 milijard 
EUR, si bosta Komisija in EIB prizadevali 
za uravnoteženo razdelitev po zajetih 

(9) V okviru mandata za podnebne 
spremembe je treba pri dodeljevanju 
sredstev po regijah zagotoviti določeno 
prožnost, da bi bilo koriščenje 
razpoložljivih finančnih sredstev v 3-
letnem obdobju 2011–2013 čim hitrejše in 
čim bolj učinkovito. 
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regijah, in sicer na podlagi prednostnih 
nalog, ki so bile določene za zunanjo 
pomoč v okviru splošnega mandata.

Or. en

Obrazložitev
Preseganje najvišjega zneska mandata za podnebne spremembe bi kršilo predlagani sklep. 

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Poleg tega je bilo v oceni ugotovljeno, 
da je treba okrepiti povezavo med cilji 
politike EU in njihovim izvajanjem prek 
EIB in jo narediti bolj nedvoumno ter 
strukturirano, čeprav so bila financiranja 
EIB, izvedena v obdobju, ki ga pokriva 
ocena (2000–2009), na splošno v skladu z 
zunanjo politiko EU.

(10) V oceni je bilo ugotovljeno, da so bila 
financiranja EIB, izvedena v obdobju, ki ga 
pokriva ocena (2000–2009), na splošno v 
skladu z zunanjo politiko EU. Primerno je 
zagotoviti, da bo financiranje izvedeno na 
gospodarsko izvedljiv način v skladu z 
načeli dobrega finančnega poslovodenja. 
Zato mora EIB ohraniti visoko stopnjo 
neodvisnosti pri izvajanju projektov iz 
njenega zunanjega mandata. 

Or. en

Obrazložitev

EIB mora ohraniti visoko stopnjo diskrecije pri izvajanju projektov iz tega sklepa.

Predlog spremembe 7

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 

(11) Ta sklep mora določiti horizontalne 
cilje na visoki ravni v mandatu za 
financiranje EIB v vseh upravičenih 
državah na podlagi primerjalnih prednosti 
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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 
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.

EIB na področjih, kjer je dosegla dobre 
rezultate, da se bolje uskladi mandat in da 
se poveča korist upravičencev. Zato mora 
EIB v vseh regijah, vključenih v ta sklep, 
financirati socialne in gospodarske 
infrastrukture (zlasti pri prometu, energiji, 
energetski 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). Na teh področjih 
mora biti regionalno povezovanje med 
partnerskimi državami temeljni cilj 
financiranja EIB.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Financiranje EIB mora prispevati k 
splošnim načelom zunanjih ukrepov EU, 
kot je navedeno v členu 21 Pogodbe o 
Evropski uniji o spodbujanju in utrjevanju 
demokracije ter pravne države, človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter izvajanju 
mednarodnih sporazumov o okolju, katerih 
podpisnica je EU. Zlasti v zvezi z državami 
v razvoju mora financiranje EIB 
spodbujati: trajnostni gospodarski, socialni 
in okoljski razvoj teh držav, še posebej 
najbolj ogroženih med njimi, njihovo 
nemoteno in postopno vključevanje v 

(12) Financiranje EIB mora prispevati k 
splošnim načelom zunanjih ukrepov EU, 
kot je navedeno v členu 21 Pogodbe o 
Evropski uniji o spodbujanju in utrjevanju 
demokracije ter pravne države in temeljnih 
svoboščin ter izvajanju mednarodnih 
sporazumov o okolju, katerih podpisnica je 
EU. Zlasti v zvezi z državami v razvoju 
mora financiranje EIB spodbujati: 
trajnostni gospodarski, socialni in okoljski 
razvoj teh držav, še posebej najbolj 
ogroženih med njimi, njihovo nemoteno in 
postopno vključevanje v svetovno 
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svetovno gospodarstvo, boj proti revščini, 
kot tudi skladnost s cilji, ki jih je odobrila 
EU v okviru Združenih narodov in drugih 
pristojnih mednarodnih organizacij. EIB 
mora postopoma pridobivati ustrezna 
sredstva, da bo primerno izpolnila te 
zahteve.

gospodarstvo, boj proti revščini, in 
skladnost s cilji, ki jih je odobrila EU v 
okviru Združenih narodov in drugih 
pristojnih mednarodnih organizacij. EIB 
mora postopoma pridobivati ustrezna 
sredstva, da bo primerno izpolnila te 
zahteve.

Or. en

Predlog spremembe 9

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 
čemer je potrebno ustrezno delo in 
sodelovanje z drugimi mednarodnimi 
finančnimi ustanovami (IFI) in evropskimi 
dvostranskimi finančnimi institucijami 

(13) V skladu s tem sklepom mora EIB 
upoštevati načela evropskega soglasja o 
razvoju. 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 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 
infrastruktura, zlasti voda in sanitarije, 
trajnostni promet in blažitev podnebnih 
sprememb ter prilagajanje nanje, zlasti na 
področju energije. EIB mora postopoma 
povečevati tudi svojo dejavnost na 
področju podpore zdravstvu in šolstvu, 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 primerne človeške vire, ki se 
ukvarjajo z zunanjimi dejavnostmi EIB. 
Dejavnost EIB mora biti tudi skladna s 



PE448.767v02-00 10/30 PA\831993SL.doc

SL

(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.

prednostnimi nalogami 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

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe je bila ustvarjena funkcija 
visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, ki je 
istočasno podpredsednik Komisije za 
zunanje odnose, z namenom povečanja 
vpliva in skladnosti zunanjih odnosov EU. 
Vzpostavi se nova Evropska služba za 
zunanje delovanje (EEAS), ki jo vodi 
visoki predstavnik. V zadnjih letih se 
zunanja politika EU tudi širi in krepi. To 
še zlasti velja za predpristopno strategijo, 
evropsko sosedsko politiko, strategijo EU 
za Srednjo Azijo, obnovljena partnerstva z 
Latinsko Ameriko in jugovzhodno Azijo 
ter strateška partnerstva EU z Rusijo, 
Kitajsko in Indijo. Poleg tega velja to tudi 
za razvojne politike EU, ki so se sedaj 
razširile na vse države v razvoju. Od leta 
2007 naprej so zunanje odnose EU podprli 
tudi novi finančni instrumenti, in sicer 
instrument za predpristopno pomoč (IPA), 
evropski instrument sosedstva in 
partnerstva (ENPI), instrument razvojnega 

(14) Z začetkom veljavnosti Lizbonske 
pogodbe je bila ustvarjena funkcija 
visokega predstavnika Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, ki je 
istočasno podpredsednik Komisije za 
zunanje odnose. Vzpostavi se nova 
Evropska služba za zunanje delovanje 
(EEAS), ki jo vodi visoki predstavnik. V 
zadnjih letih se je zunanja politika EU tudi 
razširila, predvsem predpristopna 
strategija, evropska sosedska politika, 
strategija EU za Srednjo Azijo, obnovljena 
partnerstva z Latinsko Ameriko in 
jugovzhodno Azijo ter strateška partnerstva 
EU z Rusijo, Kitajsko in Indijo. Poleg tega 
velja to tudi za razvojne politike EU, ki so 
se sedaj razširile na vse države v razvoju. 
Od leta 2007 naprej so zunanje odnose EU 
podprli novi finančni instrumenti, in sicer 
instrument za predpristopno pomoč (IPA), 
evropski instrument sosedstva in 
partnerstva (ENPI), instrument razvojnega 
sodelovanja (DCI), evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice 
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sodelovanja (DCI), evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) ter instrument za stabilnost.

(EIDHR) ter instrument za stabilnost.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Dejavnost EIB v predpristopnih 
državah se mora izvajati v okviru, 
vzpostavljenem v partnerstvih za pristop in 
evropskih partnerstvih, ki določajo 
prednostne naloge za vsako državo in za 
Kosovo na podlagi Resolucije Varnostnega 
sveta Združenih narodov 1244 (1999) z 
namenom približevanja EU in ki 
predstavljajo okvir za pomoč EU. 
Stabilizacijsko-pridružitveni proces (SAP) 
je okvir politike EU za Zahodni Balkan. 
Temelji na progresivnem partnerstvu, v 
katerem EU s Stabilizacijsko-
pridružitvenimi sporazumi (SAA) ponuja 
trgovinske koncesije, gospodarsko in 
finančno pomoč ter pogodbena razmerja. Z 
instrumentom IPA predpristopna finančna 
pomoč pomaga kandidatkam in 
potencialnim kandidatkam pri pripravi na 
obveznosti in izzive članstva v EU. Ta 
pomoč podpira proces reform, vključno s 
pripravami na morebitno članstvo. 
Osredotoča se na vzpostavitev institucij, 
uskladitev s pravnim redom Skupnosti ter 
pripravo na politike in instrumente EU.

(15) Dejavnost EIB v predpristopnih 
državah se izvaja v okviru, vzpostavljenem 
v partnerstvih za pristop in evropskih 
partnerstvih, ki določajo prednostne naloge 
za vsako državo in za Kosovo na podlagi 
Resolucije Varnostnega sveta Združenih 
narodov 1244 (1999), ki predstavljajo 
okvir za pomoč EU. Stabilizacijsko-
pridružitveni proces (SAP) je okvir politike 
EU za Zahodni Balkan. Temelji na 
partnerstvu, v katerem EU s 
Stabilizacijsko-pridružitvenimi sporazumi 
(SAA) ponuja trgovinske koncesije, 
gospodarsko in finančno pomoč ter 
pogodbena razmerja. Z instrumentom IPA 
predpristopna finančna pomoč pomaga 
kandidatkam in potencialnim kandidatkam
pri pripravi na obveznosti in izzive 
članstva v EU. Ta pomoč podpira proces 
reform, vključno s pripravami na 
morebitno članstvo. 

Or. en
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Predlog spremembe 12

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, 
Rusijo, Norveško in Islandijo. 

(16) Dejavnost EIB v sosednjih državah se 
izvajajo 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. Unija za Sredozemlje, vzhodno 
partnerstvo in sinergija Črnega morja 
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 dopolnjuje s 
severno dimenzijo, ki predstavlja okvir za 
sodelovanje med EU, Rusijo, Norveško in 
Islandijo. 
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Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Dejavnost EIB v Latinski Ameriki je 
treba izvajati v okviru strateških 
partnerstev med EU, Latinsko Ameriko in 
Karibi. Kot je poudarila Komisija 
septembra 2009 v sporočilu „Evropska 
unija in Latinska Amerika: partnerstvo 
svetovnih akterjev“, so prednostne naloge 
EU na področju sodelovanja z Latinsko 
Ameriko spodbujanje regionalnega 
sodelovanja in izkoreninjenje revščine ter 
družbene neenakosti za spodbujanje 
trajnostnega gospodarskega in družbenega 
razvoja. Te cilje politike je treba 
pospeševati z upoštevanjem različnih ravni 
razvoja v državah Latinske Amerike. Na 
področjih skupnih interesov za EU in 
Latinsko Ameriko, vključno z okoljem, 
podnebnimi spremembami, zmanjšanjem 
nevarnosti nesreč in energijo, znanostjo, 
raziskovanjem, visokošolskim 
izobraževanjem, tehnologijo in 
inovacijami, je treba vzpostaviti 
dvostranski dialog.

(17) Dejavnost EIB v Latinski Ameriki se 
izvaja v okviru strateških partnerstev med 
EU, Latinsko Ameriko in Karibi. Kot je 
poudarila Komisija septembra 2009 v 
sporočilu „Evropska unija in Latinska 
Amerika: partnerstvo svetovnih akterjev“, 
so prednostne naloge EU na področju 
sodelovanja z Latinsko Ameriko 
spodbujanje regionalnega sodelovanja in 
izkoreninjenje revščine za spodbujanje 
trajnostnega gospodarskega in družbenega 
razvoja. Te cilje politike je treba 
pospeševati z upoštevanjem različnih ravni 
razvoja v državah Latinske Amerike. Na 
področjih skupnih interesov za EU in 
Latinsko Ameriko, vključno z okoljem, 
zmanjšanjem nevarnosti nesreč in energijo, 
znanostjo, raziskovanjem, visokošolskim 
izobraževanjem, tehnologijo in 
inovacijami, je treba vzpostaviti 
dvostranski dialog.

Or. en

Predlog spremembe 14

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 

(18) EIB je v Aziji aktivna. V tej raznoliki 
regiji EU poglablja strateški partnerstvi s 
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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.

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. 
Skupaj se izvajajo politike, ki se 
osredotočajo na skupne izzive, kot so 
trajnostni razvoj, varnost in stabilnost, 
upravljanje ter preprečevanje in odziv na 
naravne in humanitarne katastrofe. 

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Strategija EU za novo partnerstvo z 
Srednjo Azijo, ki jo je sprejel Evropski 
svet junija 2007 je okrepila regionalni in 
dvostranski dialog ter sodelovanje EU z 
državami Srednje Azije glede pomembnih 
vprašanj, s katerimi se soočajo, kot na 
primer zmanjšanje revščine, trajnostni 
razvoj in stabilnost. Izvajanje strategije je 
dobro napredovalo na področjih 
človekovih pravic, vladavine prava, 
dobrega upravljanja in demokracije, 
izobraževanja, gospodarskega razvoja, 
trgovine in naložb, energije in prometa ter 

(19) Strategija EU za novo partnerstvo z 
Srednjo Azijo, ki jo je sprejel Evropski 
svet junija 2007, je dobro napredovala na 
področjih človekovih pravic, vladavine 
prava, dobrega upravljanja in demokracije, 
izobraževanja, gospodarskega razvoja, 
trgovine in naložb, energije in prometa ter 
okoljskih politik.
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okoljskih politik.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Dejavnost EIB v Južni Afriki je treba 
izvajati v okviru državnega strateškega 
dokumenta med EU in Južno Afriko.
Osrednja področja, opredeljena v 
strateškem dokumentu, so ustvarjanje 
delovnih mest, razvoj zmogljivosti za 
zagotavljanje storitev in socialna kohezija. 
Dejavnosti EIB v Južni Afriki so se
izvajale kot dopolnilo k programu 
Komisije za razvojno sodelovanje, in sicer 
z osredotočanjem EIB na podporo 
zasebnemu sektorju ter na naložbe v 
širjenje infrastrukture in socialnih storitev 
(nastanitev, elektrika in komunalna 
infrastruktura). Na podlagi vmesnega 
pregleda državnega strateškega dokumenta 
za Južno Afriko se predlaga okrepitev 
delovanja na področju podnebnih 
sprememb, in sicer z dejavnostmi, ki 
podpirajo ustvarjanje zelenih delovnih 
mest.

(20) Dejavnost EIB v Južni Afriki se izvaja
v okviru državnega strateškega dokumenta 
med EU in Južno Afriko. Osrednja 
področja, opredeljena v strateškem 
dokumentu, so ustvarjanje delovnih mest, 
razvoj zmogljivosti za zagotavljanje 
storitev in socialna kohezija. Dejavnosti 
EIB v Južni Afriki so se osredotočile na 
podporo zasebnemu sektorju ter na naložbe 
v širjenje infrastrukture in socialnih 
storitev (nastanitev, elektrika in komunalna 
infrastruktura). Na podlagi vmesnega 
pregleda državnega strateškega dokumenta 
za Južno Afriko se predlaga okrepitev 
delovanja na področju podnebnih 
sprememb, in sicer z dejavnostmi, ki 
podpirajo ustvarjanje zelenih delovnih 
mest.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi povečali skladnost celotne 
podpore EU v zadevnih regijah, bi bilo 

(21) Da bi povečali skladnost celotne 
podpore EU v zadevnih regijah, se lahko
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treba po potrebi ustrezno omogočiti
združitev financiranja EIB s proračunskimi 
viri EU na primer v obliki jamstva, 
tveganega kapitala in subvencioniranih 
obrestnih mer, naložbenega sofinanciranja, 
skupaj s tehnično pomočjo za pripravo 
projektov in njihovo izvajanje z 
instrumentoma IPA, ENPI, instrumentom 
za stabilnost, instrumentoma EIDHR in 
DCI. 

po potrebi ustrezno omogoči združitev 
financiranja EIB s proračunskimi viri EU 
na primer v obliki jamstva, tveganega 
kapitala in subvencioniranih obrestnih mer, 
naložbenega sofinanciranja, skupaj s 
tehnično pomočjo za pripravo projektov in 
njihovo izvajanje z instrumentoma IPA, 
ENPI, instrumentom za stabilnost, 
instrumentoma EIDHR in DCI. V primeru 
takega združevanja financiranja EIB z 
drugimi proračunskimi viri EU morajo vsi 
finančni sklepi jasno opredeliti vire, ki 
bodo uporabljeni. Letno poročilo Komisije 
za Evropski parlament mora vsebovati 
podrobno razčlenitev proračunskih virov 
in finančnih instrumentov, uporabljenih 
skupaj s financiranjem EIB. 

Or. en

Obrazložitev
Bistvenega pomena je, da Evropski parlament prejme letni pregled vsega financiranja v 
povezavi s tem sklepom.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zunanje financiranje EIB mora biti 
na vseh ravneh, od strateškega 
načrtovanja do razvoja projekta, v skladu 
z zunanjo politiko EU in jo podpirati ter v 
skladu s cilji na visoki ravni, zastavljenimi 
v tem sklepu. Z namenom povečanja 
skladnosti zunanjih ukrepov EU je treba 
dodatno okrepiti politični in strateški 
dialog med Komisijo, EEAS in EIB. Z 
istim namenom je treba povečati 
sodelovanje in zgodnjo medsebojno 
izmenjavo informacij med EIB in 
Komisijo na operativni ravni. Zelo 

črtano
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pomembno je, da obstaja ustrezna zgodnja 
izmenjava stališč med EIB, Komisijo in 
EEAS pri postopku priprave programskih 
dokumentov za povečanje sinergije med 
dejavnostmi EIB in dejavnostmi, ki jih 
izvaja Komisija.

Or. en

Obrazložitev

EIB mora ohraniti visoko stopnjo diskrecije pri izvajanju projektov iz tega sklepa.

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Praktični ukrepi za povezovanje 
splošnih ciljev mandata in njihovega 
izvajanja se ustrezno določijo v regionalnih 
operativnih smernicah, ki jih ustrezno 
razvije Komisija skupaj z EIB po posvetu z 
EEAS glede vprašanj politike. Te smernice 
naj bi na podlagi širšega okvira politike EU
za vsako regijo odražale državne strategije 
EU in skušale zagotoviti, da financiranje 
EIB dopolnjuje ustrezne politike, programe 
in instrumente pomoči EU v različnih 
regijah. Smernice je treba predložiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu v okviru 
letnih poročil Komisije o zunanjem 
mandatu EIB.

(23) Praktični ukrepi za povezovanje 
splošnih ciljev mandata in njihovega 
izvajanja se ustrezno določijo v regionalnih 
operativnih smernicah, ki jih ustrezno 
razvije Komisija skupaj z EIB po posvetu z 
EEAS glede vprašanj politike. Te smernice 
naj bi na podlagi širšega okvira politike za 
vsako regijo odražale državne strategije EU 
in skušale zagotoviti, da financiranje EIB 
dopolnjuje ustrezne politike, programe in 
instrumente pomoči EU v različnih regijah. 
Smernice je treba predložiti Evropskemu 
parlamentu in Svetu v okviru letnih poročil 
Komisije o zunanjem mandatu EIB.

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) EIB bi morala po posvetovanju s 
Komisijo pripraviti okvirni večletni 
program za načrtovani obseg podpisanih 
financiranj EIB, da se zagotovi ustrezno 
proračunsko načrtovanje za zagotovitev 
sredstev jamstvenega sklada. Komisija 
mora ta načrt upoštevati pri svojem rednem 
proračunskem načrtovanju, ki ga predloži 
proračunskemu organu.

(24) EIB bi morala pripraviti okvirni 
večletni program za načrtovani obseg 
podpisanih financiranj EIB, da se zagotovi 
ustrezno proračunsko načrtovanje za 
zagotovitev sredstev jamstvenega sklada. 
Komisija mora ta načrt upoštevati pri 
svojem rednem proračunskem načrtovanju, 
ki ga predloži proračunskemu organu.

Or. en

Predlog spremembe 21

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. Takšen program bi še naprej 
spodbujal sporazume vzajemnega 
zaupanja, ki temeljijo na primerjalni 
prednosti različnih institucij.

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) EIB je treba spodbujati pri širjenju 
financiranj zunaj EU brez uveljavljanja 
jamstva EU, da bi podpirala 
zunanjepolitične cilje EU, zlasti v 
predpristopnih in sosednjih državah ter v 
državah z dolgoročno bonitetno oceno v 
drugih regijah, poleg tega pa tudi v 
državah z nizko bonitetno oceno, kadar 
ima EIB ustrezna jamstva pri tretjih 
strankah. Po posvetu s Komisijo mora 
EIB razviti politiko za odločanje med 
dodeljevanjem projektov bodisi mandatu v 
sklopu jamstva EU ali financiranju EIB 
na lastno tveganje. Takšna politika bi 
upoštevala zlasti kreditno sposobnost 
zadevnih držav in projektov.

črtano 

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) EIB bi morala razširiti razpon 
ponujenih novih in inovativnih finančnih 
instrumentov, vključno z večjim 
osredotočanjem na razvoj jamstvenih 
instrumentov. Poleg tega je treba 
spodbujati EIB k izdajanju posojil v 
lokalnih valutah in izdajanju obveznic na 
lokalnih trgih, pod pogojem, da so 

črtano 
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partnerske države izvedle potrebne 
strukturne reforme, zlasti v finančnem 
sektorju, ter druge ukrepe, ki omogočajo 
dejavnost EIB.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zunanjim aktivnostim EIB je treba 
posvetiti dovolj človeških virov in 
finančnih sredstev, da bo banka 
izpolnjevala zahteve mandata v regijah in 
podregijah. To vključuje zlasti zadostne 
zmogljivosti za podporo razvojnih ciljev 
sodelovanja EU za povečano 
osredotočenost na predhodno oceno 
okoljskih, socialnih in razvojnih vidikov 
njenih dejavnosti ter za učinkovito 
nadzorovanje projektov med izvajanjem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

EIB mora ohraniti visoko stopnjo diskrecije pri izvajanju projektov iz tega sklepa. Poleg tega 
se morajo projekti, ki so financirani na podlagi tega sklepa, izvesti na finančno izvedljiv 

način.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Pri financiranju zunaj EU, ki sodi na 
področje uporabe tega sklepa, si mora EIB 
prizadevati za nadaljnje izboljšanje 
usklajevanja in krepitev ustreznega 

(29) Pri financiranju, ki sodi na področje 
uporabe tega sklepa, si mora EIB 
prizadevati za nadaljnje izboljšanje 
usklajevanja in krepitev ustreznega 
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sodelovanja z institucijami IFI in EBFI, 
tudi vključno z ustreznim sodelovanjem na 
področju pogojev za sektorje in vzajemnim 
zaupanjem pri postopkih, uporabo 
skupnega sofinanciranja in udeležbo v 
globalnih pobudah, kot je pospeševanje 
usklajevanja in učinkovitosti pomoči. 
Zgornji cilji morajo temeljiti na 
vzajemnosti med EIB in drugimi 
institucijami ter za učinkovito izvajanje 
zahtevajo enak trud s strani EIB in drugih 
finančnih institucij. Načini izvajanja 
financiranja EIB zlasti v vzhodnih 
sosedskih in partnerskih državah, Srednji 
Aziji in Turčiji so določeni v tristranskih 
memorandumih o soglasju med Komisijo, 
EIB in Evropsko banko za obnovo in 
razvoj.

sodelovanja z institucijami IFI in EBFI, 
tudi vključno z ustreznim sodelovanjem na 
področju pogojev za sektorje in vzajemnim 
zaupanjem pri postopkih, uporabo 
skupnega sofinanciranja in udeležbo v 
globalnih pobudah, kot je pospeševanje 
usklajevanja in učinkovitosti pomoči. Ti
cilji morajo temeljiti na vzajemnosti. 
Načini izvajanja financiranja EIB zlasti v 
vzhodnih sosedskih in partnerskih državah, 
Srednji Aziji in Turčiji so določeni v 
tristranskih memorandumih o soglasju med 
Komisijo, EIB in Evropsko banko za 
obnovo in razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Okrepiti je treba poročanje in prenos 
informacij EIB Komisiji, da lahko 
Komisija izboljša letno poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
financiranjih EIB, izvedenih na podlagi 
tega sklepa. Poročilo bi moralo predvsem 
oceniti skladnost financiranja EIB s tem 
sklepom ob upoštevanju operativnih 
smernic in vsebovati dele o dodani 
vrednosti v skladu s politikami EU ter dele
o sodelovanju s Komisijo, drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami in 
dvostranskimi donatorji, vključno s 
sofinanciranjem. Po potrebi mora poročilo 
vsebovati podatke o večjih spremembah in 
okoliščinah, ki bi upravičile dodatne 
spremembe mandata pred koncem obdobja.

(30) Okrepiti je treba poročanje in prenos 
informacij EIB, da lahko Komisija izboljša 
letno poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu o financiranjih EIB, izvedenih na 
podlagi tega sklepa. Poročilo bi moralo 
predvsem oceniti skladnost financiranja 
EIB s tem sklepom in vsebovati dele o 
dodani vrednosti in o sodelovanju s 
Komisijo, drugimi mednarodnimi 
finančnimi institucijami in dvostranskimi 
donatorji, vključno s sofinanciranjem. Po 
potrebi mora poročilo vsebovati podatke o 
večjih spremembah in okoliščinah, ki bi 
upravičile dodatne spremembe mandata 
pred koncem obdobja. To poročilo mora 
predvsem vsebovati podrobno razčlenitev 
vseh finančnih virov Unije, uporabljenih 
skupaj s financiranjem EIB in drugimi 
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donatorji, da se pridobi podroben pregled 
finančne izpostavljenosti financiranja.

Or. en

Obrazložitev
Bistvenega pomena je, da Evropski parlament prejme letni pregled vsega financiranja v 
povezavi s tem sklepom.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Financiranje EIB bi bilo treba še 
naprej upravljati v skladu s predpisi in 
postopki EIB, vključno z ustreznimi 
nadzornimi ukrepi ter ukrepi za 
preprečevanje utaje davkov in ustreznimi 
predpisi in postopki, ki se nanašajo na 
Računsko sodišče in Evropski urad za boj 
proti goljufijam (OLAF) –

(31) Financiranje EIB je treba še naprej 
upravljati v skladu s predpisi in postopki 
EIB in ustreznimi predpisi in postopki, ki 
se nanašajo na Računsko sodišče in 
Evropski urad za boj proti goljufijam 
(OLAF).

Or. en

Predlog spremembe 28

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 

4. Mandat za podnebne spremembe krije 
financiranja EIB v vseh državah, 
vključenih v ta sklep, kjer financiranja EIB 
podpirajo cilje politike EU za podporo 
projektov za blažitev in prilagajanje, ki 
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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 
sredstvi EU, kadar je to mogoče.

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 
sodelovanju s Komisijo in združuje 
ustrezno financiranje EIB s proračunskimi 
sredstvi EU, kadar je to mogoče.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Upravljanje splošnega mandata in 
mandata za podnebne spremembe mora 
potekati v skladu z načeli dobrega 
finančnega poslovodenja.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Regionalno povezovanje med 
partnerskimi državami, vključno z 
gospodarskim povezovanjem med 
predpristopnimi državami, sosednjimi 

2. Regionalno povezovanje med 
partnerskimi državami mora biti prednostni 
cilj za financiranje EIB na območjih, 
opredeljenih v odstavku 1.
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državami in EU mora biti prednostni cilj 
za financiranje EIB na območjih, 
opredeljenih v odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 31

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, kot sta zdravstvo in 
šolstvo.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
 Člen 4 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Jamstvo EU krije samo financiranje 
EIB, ki se izvaja v državah upravičenkah, 
ki so sklenile okvirni sporazum z EIB, v 
katerem se določijo pravni pogoji, pod 
katerimi se izvaja takšen posel.

3. Jamstvo EU mora kriti samo 
financiranje EIB, ki se izvaja v državah 
upravičenkah, ki so sklenile okvirni 
sporazum z EIB, v katerem se določijo 
pravni pogoji, pod katerimi se izvaja takšen 
posel.

Or. en
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Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
 Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija skupaj z EIB razvije 
regionalne operativne smernice za 
financiranje EIB na podlagi tega sklepa. Pri 
sestavi teh smernic se Komisija in EIB 
glede vprašanj politike ustrezno 
posvetujeta z Evropsko službo za zunanje 
delovanje (EEAS). Namen operativnih 
smernic je zagotavljanje, da financiranje 
EIB podpira politike EU, njihova 
izhodiščna točka pa je širši regionalni 
politični okvir EU, ki ga ustrezno določita 
Komisija in EEAS. Operativne smernice 
morajo zlasti zagotoviti, da je financiranje 
EIB skladno z ustreznimi politikami, 
programi in instrumenti pomoči EU v 
različnih regijah ob upoštevanju resolucij 
Evropskega parlamenta in odločb ter 
sklepov Sveta. Komisija obvesti Evropski 
parlament in Svet o uvedenih smernicah. V 
okviru, določenem v operativnih 
smernicah, EIB opredeli ustrezne strategije 
financiranja in zagotovi njihovo izvajanje.

1. Komisija skupaj z EIB razvije 
regionalne operativne smernice za 
financiranje EIB na podlagi tega sklepa. Pri 
sestavi teh smernic se lahko Komisija in 
EIB glede vprašanj politike ustrezno 
posvetujeta z Evropsko službo za zunanje 
delovanje (EEAS). Namen operativnih 
smernic je zagotavljanje, da financiranje 
EIB podpira politike EU, njihova 
izhodiščna točka pa je širši regionalni 
politični okvir EU, ki ga ustrezno določita 
Komisija in EEAS. Operativne smernice 
morajo zlasti zagotoviti, da je financiranje 
EIB skladno z ustreznimi politikami, 
programi in instrumenti pomoči EU v 
različnih regijah ob upoštevanju resolucij 
Evropskega parlamenta in odločb ter 
sklepov Sveta. Komisija obvesti Evropski 
parlament in Svet o uvedenih smernicah. V 
okviru, določenem v operativnih 
smernicah, EIB opredeli ustrezne strategije 
financiranja in zagotovi njihovo izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 34

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 

1. EIB mora izvajati 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 
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zvezi s človekovimi pravicami, da bodo v 
sklopu tega sklepa podprti samo projekti, 
ki so gospodarsko, finančno, 
okoljevarstveno in družbeno trajnostni. 

zvezi s človekovimi pravicami, da bodo v 
sklopu tega sklepa podprti samo projekti, 
ki so trajnostni. 

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar je to ustrezno, ocena vključuje 
presojo, kako se lahko zmogljivosti 
upravičencev do financiranja EIB v času 
trajanja projekta okrepijo s tehnično 
pomočjo.

Kadar je to ustrezno, se v oceni presodi, 
kako se lahko zmogljivosti upravičencev 
do financiranja EIB v času trajanja projekta 
okrepijo s tehnično pomočjo.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Okrepi se skladnost zunanjih ukrepov 
EIB z zunanjepolitičnimi cilji EU z 
namenom doseči čim večjo sinergijo med 
financiranjem EIB in proračunskimi 
sredstvi EU, zlasti z uvedbo operativnih 
smernic iz člena 5 in rednim ter 
sistematičnim dialogom in zgodnjo 
izmenjavo informacij o:

1. Skladnost zunanjih ukrepov EIB z 
zunanjepolitičnimi cilji EU čim bolj 
poveča sinergijo med financiranjem EIB in 
proračunskimi sredstvi EU, zlasti z uvedbo 
operativnih smernic iz člena 5 in rednim ter 
sistematičnim dialogom in zgodnjo 
izmenjavo informacij o:

Or. en
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Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Člen 8 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Financiranje EIB vedno pogosteje 
poteka, kadar je ustrezno, v sodelovanju z 
drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami ali evropskimi bilateralnimi 
institucijami, da se zagotovijo najboljše 
sinergije, sodelovanje in učinkovitost ter 
ustrezna delitev tveganja in skladni pogoji 
za projekte in sektorje.

1. Financiranje EIB vedno pogosteje
poteka, kadar je ustrezno, v sodelovanju z 
drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami ali evropskimi bilateralnimi 
institucijami, da se zagotovijo najboljše 
sinergije, sodelovanje in učinkovitost ter 
preudarna in ustrezna delitev tveganja in 
skladni pogoji za projekte in sektorje.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri financiranju EIB, ki se sklene z 
državo ali za katerega jamči država, in 
drugih oblikah financiranja EIB, 
sklenjenega z regionalnimi ali lokalnimi 
organi oblasti, javnimi podjetji ali zavodi v 
državni lasti ali pod državnim nadzorom, 
če je bila za takšne druge oblike 
financiranja EIB opravljena ustrezna ocena 
kreditnega tveganja EIB ob upoštevanju 
okoliščin kreditnega tveganja v zadevni 
državi, jamstvo EU krije vsa plačila, ki jih 
EIB ne prejme, vendar so ji dolgovana (v 
nadaljnjem besedilu: „skupno jamstvo“).

1. Pri financiranju EIB, ki se sklene z 
državo ali za katerega jamči država, in 
drugih oblikah financiranja EIB, 
sklenjenega z regionalnimi ali lokalnimi 
organi oblasti, javnimi podjetji ali zavodi v 
državni lasti ali pod državnim nadzorom, 
če je bila za takšne druge oblike 
financiranja EIB opravljena ustrezna ocena 
kreditnega tveganja EIB ob upoštevanju 
okoliščin kreditnega tveganja v zadevni 
državi, mora jamstvo EU kriti vsa plačila, 
ki jih EIB ne prejme, vendar so ji 
dolgovana (v nadaljnjem besedilu: „skupno 
jamstvo“).

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Člen 9 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Po posvetu s Komisijo mora EIB razviti
jasno in pregledno politiko dodeljevanja za 
odločanje glede vira financiranj, ki so 
upravičena tako do kritja na podlagi 
jamstva EU kot tudi financiranja EIB na 
lastno tveganje.

4. EIB razvije jasno in pregledno politiko 
dodeljevanja za odločanje glede vira 
financiranj, ki so upravičena tako do kritja 
na podlagi jamstva EU kot tudi 
financiranja EIB na lastno tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o financiranju EIB, ki 
se zagotovi na podlagi tega sklepa. 
Poročilo vključuje oceno financiranja EIB 
na ravni projekta, sektorja, države in regije 
ter prispevek financiranja EIB k 
izpolnjevanju zunanjepolitičnih in 
strateških ciljev EU. Poročilo predvsem 
ocenjuje skladnost financiranja EIB s tem 
sklepom ob upoštevanju operativnih 
smernic iz člena 5 in vsebuje dele o dodani 
vrednosti za doseganje ciljev politik EU ter 
dele o sodelovanju s Komisijo in drugimi 
mednarodnimi finančnimi institucijami in 
bilateralnimi institucijami, vključno s 
sofinanciranjem.

1. Komisija letno poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu o financiranju EIB, ki 
se zagotovi na podlagi tega sklepa. 
Poročilo vključuje oceno financiranja EIB 
na ravni projekta, sektorja, države in regije 
ter prispevek financiranja EIB k 
izpolnjevanju zunanjepolitičnih in 
strateških ciljev EU. Poročilo predvsem
ocenjuje skladnost financiranja EIB s tem 
sklepom ob upoštevanju operativnih 
smernic iz člena 5 in vsebuje dele o dodani 
vrednosti ter dele o sodelovanju s Komisijo 
in drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami in bilateralnimi institucijami, 
vključno s sofinanciranjem. To poročilo 
predvsem vsebuje podrobno razčlenitev 
vseh finančnih virov Unije, uporabljenih 
skupaj s financiranjem EIB in drugimi 
donatorji, da se pridobi podroben pregled 
finančne izpostavljenosti financiranja iz 
tega sklepa.

Or. en
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Predlog spremembe 41

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EIB Komisiji zagotovi potrebne 
statistične, finančne in računovodske 
podatke o posameznih financiranjih EIB, ki 
so nujno potrebni, da se izpolnijo 
poročevalske dolžnosti Komisije ali 
zahteve Evropskega računskega sodišča, in 
revizijsko potrdilo o neporavnanih zneskih 
v okviru financiranja EIB.

3. EIB mora Komisiji zagotoviti potrebne 
statistične, finančne in računovodske 
podatke o posameznih financiranjih EIB, ki 
so nujno potrebni, da se izpolnijo 
poročevalske dolžnosti Komisije ali 
zahteve Evropskega računskega sodišča, in 
revizijsko potrdilo o neporavnanih zneskih 
v okviru financiranja EIB.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog sklepa
Člen 10 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene obračunavanja in poročanja 
Komisije o tveganjih, ki jih krije skupno 
jamstvo, EIB zagotovi Komisiji svojo 
oceno tveganja in informacije o oceni 
financiranja, zagotovljenega 
posojilojemalcem ali dolžnikom z 
jamstvom, ki niso države.

4. Za namene obračunavanja in poročanja 
Komisije o tveganjih, ki jih krije skupno 
jamstvo, mora EIB zagotoviti Komisiji 
svojo oceno tveganja in informacije o 
oceni financiranja, zagotovljenega 
posojilojemalcem ali dolžnikom z 
jamstvom, ki niso države.

Or. en
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Predlog sklepa
Priloga I – odstavek za točko D 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znotraj regionalnih zgornjih mej splošnega Znotraj regionalnih zgornjih mej splošnega 
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mandata se lahko upravni organi EIB 
odločijo, da do 10 % regionalne zgornje 
meje prerazporedijo med okvirne 
podregionalne zgornje meje.

mandata se lahko upravni organi EIB 
odločijo, da do 20 % regionalne zgornje 
meje prerazporedijo med okvirne 
podregionalne zgornje meje.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog sklepa
 Priloga II – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države kandidatke 
Hrvaška, Turčija, Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija. 

1. Države kandidatke 
Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija. 
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Predlog sklepa
Priloga II – Naslov B – točka 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija 
Vzhodna Evropa: Republika Moldavija, 
Ukrajina, Belorusija; 
Južni Kavkaz: Armenija, Azerbajdžan, 
Gruzija; 
Rusija.

2. Vzhodna Evropa, Južni Kavkaz in Rusija 
Vzhodna Evropa: Republika Moldavija, 
Ukrajina, Belorusija; 
Južni Kavkaz: Armenija, Azerbajdžan, 
Gruzija; 
Rusija (vključno s Kaliningradom).

Or. en


