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Predlog spremembe 21
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Svet je 12. julija 2011 opozoril, da je 
treba finančne instrumente oceniti glede na 
spodbujevalne učinke v primerjavi z 
obstoječimi instrumenti, dodatno tveganje 
za vladne bilance stanja in morebitno 
izrinjanje zasebnih institucij. Sporočilo 
Komisije o pilotni fazi pobude za projektne 
obveznice Evropa 2020 in priložena ocena 
učinka, ki temelji na javnem posvetovanju, 
prispevata k reševanju navedenih vprašanj.

(6) Svet je 12. julija 2011 opozoril, da je 
treba finančne instrumente oceniti glede na 
spodbujevalne učinke v primerjavi z 
obstoječimi instrumenti, dodatno tveganje 
za vladne bilance stanja in morebitno 
izrinjanje zasebnih institucij. Sporočilo 
Komisije o pilotni fazi pobude za projektne 
obveznice Evropa 2020 in priložena ocena 
učinka, ki temelji na javnem posvetovanju, 
prispevata k reševanju navedenih vprašanj. 
Poleg tega je treba zagotoviti, da bo 
predlagan ukrep združljiv s političnimi 
odločitvami in socialnimi sporazumi, 
oblikovanimi za doseganje trajnostnih 
gospodarskih, okoljskih in socialnih 
ciljev.

Or. lt

Predlog spremembe 22
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pobuda bo prvi finančni instrument, ki 
se bo uporabljal za infrastrukturne projekte 
v več sektorjih s podobnimi potrebami po 
financiranju ter bo zato ugodneje vplival na 
trg, upravno učinkovitost in uporabo virov. 
Zainteresiranim stranem na področju 
infrastrukture, kot so ponudniki 
financiranja, organi javnega sektorja, 
gradbena podjetja in upravljavci, bo 
zagotovil usklajen instrument.

(8) Pobuda bo prvi finančni instrument, ki 
se bo uporabljal za infrastrukturne projekte 
v več sektorjih s podobnimi potrebami po 
financiranju ter bo zato ugodneje vplival na 
trg, upravno učinkovitost in uporabo virov. 
Ne samo institucionalnim vlagateljem, 
ampak tudi zainteresiranim stranem na 
področju infrastrukture z manjšimi sredstvi 
v rezervi, kot so ponudniki financiranja, 
organi javnega sektorja, gradbena podjetja 
in upravljavci, bo zagotovil usklajen 



PE483.729v01-00 4/16 AM\893954SL.doc

SL

instrument. Ta finančni ukrep bi moral 
tudi zaščititi uporabnike pred pretiranimi 
stroški, zlasti ob pomanjkanju kakršne 
koli druge infrastrukture.

Or. lt

Predlog spremembe 23
Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Podpora Unije mora ublažiti tveganje, 
povezano s projektnimi obveznicami, da 
bodo udeleženci na kapitalskih trgih 
pripravljeni vlagati v večji obseg 
infrastrukturnih projektnih obveznic, kakor 
bi bilo možno brez podpore Unije.

(10) Podpora Unije mora ublažiti tveganje, 
povezano s projektnimi obveznicami, da 
bodo udeleženci na kapitalskih trgih 
pripravljeni vlagati v večji obseg 
infrastrukturnih projektnih obveznic, kakor 
bi bilo možno brez podpore Unije.
Projektne obveznice je treba začeti 
uporabljati tudi za inovacijske in 
predstavitvene projekte.

Or. en

Predlog spremembe 24
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zaradi težav pri dostopu do 
dolgoročnega zasebnega ali javnega 
financiranja infrastrukturnih projektov ne 
sme priti do vse večjih prometnih zastojev, 
manjkajočih energetskih povezav in 
upočasnitve pri širjenju širokopasovne 
povezave, saj bi to lahko ogrozilo 
okrevanje evropskega gospodarstva.

(11) Zaradi težav pri dostopu do 
dolgoročnega zasebnega ali javnega 
financiranja infrastrukturnih projektov ne 
sme priti do vse večjih prometnih zastojev, 
manjkajočih energetskih povezav in 
upočasnitve pri širjenju širokopasovne 
povezave, saj bi to lahko ogrozilo 
okrevanje evropskega gospodarstva. 
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Pobuda za projektne obveznice v okviru 
sporazuma o partnerstvu EU 2020 mora 
zagotoviti jasen okvir upravičenosti, za 
katerega velja povečan demokratični 
nadzor, ki je ustrezno sredstvo za dosego 
trajnostnih in proticikličnih naložbenih 
programov, je v skladu s socialnimi, 
podnebnimi in okoljskimi cilji EU ter ima 
pospeševalno vlogo, saj privablja zasebni 
kapital za dolgoročne projekte. 

Or. en

Predlog spremembe 25
Edit Herczog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zaradi težav pri dostopu do 
dolgoročnega zasebnega ali javnega 
financiranja infrastrukturnih projektov ne 
sme priti do vse večjih prometnih zastojev, 
manjkajočih energetskih povezav in 
upočasnitve pri širjenju širokopasovne 
povezave, saj bi to lahko ogrozilo 
okrevanje evropskega gospodarstva.

(11) Zaradi težav pri dostopu do 
dolgoročnega zasebnega ali javnega 
financiranja infrastrukturnih projektov ne 
sme priti do vse večjih prometnih zastojev, 
manjkajočih energetskih povezav, 
zastarelih energetskih sistemov, 
pomanjkljivosti pri oskrbi z energijo in 
upočasnitve pri širjenju širokopasovne 
povezave ali neprimernosti 
telekomunikacijskih storitev, saj bi to 
lahko ogrozilo okrevanje evropskega 
gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 26
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponovna ocena programov 
infrastrukturnih naložb držav članic glede 
na njihovo resno javnofinančno stanje in 
strukturne reforme ne bo prispevala k 
nujnim hitrejšim naložbam v 
infrastrukturo. Poleg tega so dolgoročna 
bančna posojila za infrastrukturne projekte 
še vedno nezadostna in cenovno neugodna, 
zato je treba poiskati alternativne ter 
konkurenčne vire dolžniškega financiranja.

(12) Ponovna ocena programov 
infrastrukturnih naložb držav članic glede 
na njihovo resno javnofinančno stanje in 
strukturne reforme ne bo prispevala k 
nujnim hitrejšim naložbam v 
infrastrukturo, potrebnim za uresničitev 
političnih ciljev strategije Evropa 2020, 
predvsem premiku proti z vidika virov 
učinkovitejšemu nizkoogljičnemu 
gospodarstvu, s katerim bi dosegli 
trajnostno rast, kot je v strategiji Evropa 
2020 opredeljena v vodilni pobudi o 
gospodarni rabi virov. Poleg tega so 
dolgoročna bančna posojila za 
infrastrukturne projekte še vedno 
nezadostna in cenovno neugodna, zato je 
treba poiskati alternativne ter konkurenčne 
vire dolžniškega financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 27
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zato je treba pilotno fazo pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 začeti 
izvajati med sedanjim finančnim okvirom, 
da se bolj splošno razvije financiranje na 
trgu dolžniškega kapitala na področju 
infrastrukture in poveča obseg finančnih 
instrumentov, ki so zdaj na voljo za 
prometne projekte.

(14) Zato je treba pilotno fazo pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 začeti 
izvajati med sedanjim finančnim okvirom, 
da se bolj splošno razvije financiranje na 
trgu dolžniškega kapitala na področju 
infrastrukture in poveča obseg finančnih 
instrumentov, ki so zdaj na voljo za 
prometne projekte. Pilotni fazi mora slediti 
ocenjevanje, ki ga izvede Komisija v 
sodelovanju z EIB. Komisija se posvetuje 
z zainteresiranimi stranmi, vključenimi v 
projekte pilotne faze, ter do konca leta 
2013 posreduje poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
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Predlog spremembe 28
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Vendar pa je treba upoštevati, da 
projektni vrednostni papirji lahko le 
dopolnjujejo obstoječe finančne modele in 
jih ne morejo v celoti nadomestiti.

Or. lv

Predlog spremembe 29
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za izvajanje pilotne faze pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 je treba 
spremeniti Sklep št. 1639/2006/ES in 
Uredbo (ES) št. 680/2007. Pilotna faza je 
namenjena podpiranju infrastrukturnih 
projektov s komercialnim potencialom v 
prometnem in energetskem sektorju ter 
sektorju IKT, pri čemer se lahko pobuda
po letu 2013 razširi tudi na druge sektorje.

(15) Za izvajanje pilotne faze pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 je treba 
spremeniti Sklep št. 1639/2006/ES in 
Uredbo (ES) št. 680/2007. Pilotna faza je 
namenjena podpiranju infrastrukturnih 
projektov s komercialnim potencialom in 
družbeno-gospodarskimi koristmi v skladu 
s strategijo Evropa 2020, zlasti vodilno 
pobudo o gospodarni rabi virov,  v 
prometnem in energetskem sektorju ter 
sektorju IKT, pri čemer je treba pobudo po 
letu 2013 razširiti tudi na druge sektorje, 
predvsem na področja obnovljivih virov 
energije in obnove stavb.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za izvajanje pilotne faze pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 je treba 
spremeniti Sklep št. 1639/2006/ES in 
Uredbo (ES) št. 680/2007. Pilotna faza je 
namenjena podpiranju infrastrukturnih 
projektov s komercialnim potencialom v 
prometnem in energetskem sektorju ter 
sektorju IKT, pri čemer se lahko pobuda po 
letu 2013 razširi tudi na druge sektorje.

(15) Za izvajanje pilotne faze pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 je treba 
spremeniti Sklep št. 1639/2006/ES in 
Uredbo (ES) št. 680/2007. Pilotna faza je 
namenjena podpiranju infrastrukturnih 
projektov v skupnem evropskem interesu s 
komercialnim potencialom v prometnem in 
energetskem sektorju ter sektorju IKT, pri 
čemer se lahko pobuda, če bo prejela 
pozitivno oceno, po letu 2013 razširi tudi 
na druge sektorje.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi subsidiarnosti bi morala pobuda za projektne obveznice zajemati le projekte v 
skupnem interesu.

Predlog spremembe 31
Maria Da Graça Carvalho

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na dolgoletne izkušnje EIB, ki 
zagotavlja znatna finančna sredstva za 
infrastrukturne projekte, in glede na njen 
status finančnega organa EU, 
ustanovljenega s Pogodbo, mora Komisija 
EIB vključiti v izvajanje te pilotne faze. 
Posebne pogoje sodelovanja, vključno z 
delitvijo tveganja in plačilom EIB, je treba 
določiti v sporazumu, sklenjenem med 
Komisijo in EIB.

(16) Glede na dolgoletne izkušnje EIB, ki 
zagotavlja znatna finančna sredstva za 
infrastrukturne projekte, in glede na njen 
status finančnega organa EU, 
ustanovljenega s Pogodbo, mora Komisija 
EIB vključiti v izvajanje te pilotne faze. 
EIB bi bilo treba prav tako v večji meri 
vključiti v inovacijske projekte. Posebne 
pogoje sodelovanja, vključno z delitvijo 
tveganja in plačilom EIB, je treba določiti 
v sporazumu, sklenjenem med Komisijo in 
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EIB.

Or. en

Predlog spremembe 32
Edit Herczog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na dolgoletne izkušnje EIB, ki 
zagotavlja znatna finančna sredstva za 
infrastrukturne projekte, in glede na njen 
status finančnega organa EU, 
ustanovljenega s Pogodbo, mora Komisija 
EIB vključiti v izvajanje te pilotne faze. 
Posebne pogoje sodelovanja, vključno z 
delitvijo tveganja in plačilom EIB, je treba 
določiti v sporazumu, sklenjenem med 
Komisijo in EIB.

(16) Glede na dolgoletne izkušnje EIB, ki 
zagotavlja znatna finančna sredstva za 
infrastrukturne projekte, in glede na njen 
status finančnega organa EU, 
ustanovljenega s Pogodbo, mora Komisija 
EIB vključiti v izvajanje te pilotne faze. 
Posebne pogoje sodelovanja, vključno z 
delitvijo tveganja in plačilom EIB, je treba 
določiti v sporazumu, sklenjenem med 
Komisijo in EIB, ter jih razkriti Svetu in 
Evropskemu parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 33
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na dolgoletne izkušnje EIB, ki 
zagotavlja znatna finančna sredstva za 
infrastrukturne projekte, in glede na njen 
status finančnega organa EU, 
ustanovljenega s Pogodbo, mora Komisija 
EIB vključiti v izvajanje te pilotne faze. 
Posebne pogoje sodelovanja, vključno z 
delitvijo tveganja in plačilom EIB, je treba 
določiti v sporazumu, sklenjenem med 
Komisijo in EIB.

(16) Glede na dolgoletne izkušnje EIB, ki 
zagotavlja znatna finančna sredstva za 
infrastrukturne projekte, in glede na njen 
status finančnega organa EU, 
ustanovljenega s Pogodbo, mora Komisija 
EIB vključiti v izvajanje te pilotne faze. 
Posebne pogoje sodelovanja, vključno z 
delitvijo tveganja in plačilom EIB, je treba 
določiti v sporazumu, sklenjenem med 
Komisijo in EIB, ki se posreduje 
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Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 34
Edit Herczog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pilotno fazo pobude za projektne 
obveznice Evropa 2020 je treba začeti 
izvajati v okviru priprav na predlagani 
instrument za povezovanje Evrope. Pilotna 
faza bo prispevala k delovanju finančnega 
instrumenta delitve tveganja v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope.

(17) Pilotno fazo pobude za projektne 
obveznice Evropa 2020 je treba začeti 
izvajati v okviru priprav na predlagani 
instrument za povezovanje Evrope. Pilotna 
faza bo prispevala k delovanju finančnega 
instrumenta delitve tveganja v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope.
Odločitev o nadaljevanju pobude za 
projektne obveznice Evropa 2020 po 
zaključku pilotne faze se sprejme šele po 
izvedbi poglobljene ocene pilotne faze.

Or. en

Predlog spremembe 35
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za zahtevek za podporo, izbiro in 
izvajanje vseh projektov velja zakonodaja 
Unije, zlasti glede državne pomoči, pri 
čemer je treba preprečiti izkrivljanje trgov 
ali povečanje takšnega izkrivljanja trgov.

(18) Zahtevki za podporo, izbiro in 
izvajanje vseh projektov so v skladu z 
dolgoročnimi političnimi cilji Unije, zanje 
pa velja zakonodaja Unije, zlasti glede 
državne pomoči, preglednosti in varstva
narave,  pri čemer je treba preprečiti 
izkrivljanje trgov ali povečanje takšnega 
izkrivljanja trgov.
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Predlog spremembe 36
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za zahtevek za podporo, izbiro in 
izvajanje vseh projektov velja zakonodaja 
Unije, zlasti glede državne pomoči, pri 
čemer je treba preprečiti izkrivljanje trgov 
ali povečanje takšnega izkrivljanja trgov.

(18) Zahtevek za podporo, izbiro in 
izvajanje vseh projektov se poda pod 
enakimi pogoji za vse projekte in zanj 
velja zakonodaja Unije, zlasti glede 
državne pomoči, pri čemer je treba 
preprečiti izkrivljanje trgov ali povečanje 
takšnega izkrivljanja trgov.

Or. lv

Predlog spremembe 37
Rolandas Paksas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Dolžniška merila za projekte javno-
zasebnega partnerstva so enaka kot za 
tradicionalne projekte, začete v okviru 
postopkov javnih naročil, da se zagotovi 
potrebna proračunska preglednost, izogne 
dodatnim proračunskim tveganjem in 
zagotovi, da zadevni organi lahko prosto 
izbirajo med projekti javno-zasebnega 
partnerstva in projekti, ki se financirajo 
na tradicionalen način.

Or. lt
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Predlog spremembe 38
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pilotna faza bo financirana s 
prerazporeditvijo proračunskih sredstev v 
letih 2012 in 2013 iz obstoječih prometnih, 
energetskih in telekomunikacijskih 
programov. V ta namen bo za to pobudo 
prerazporejenih največ 200 milijonov EUR 
iz proračuna za TEN-T, največ 
20 milijonov EUR iz proračuna Okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovativnost 
in največ 10 milijonov EUR iz proračuna 
za TEN-E. Zaradi razpoložljivih 
proračunskih sredstev sta omejena 
področje uporabe in število projektov, ki se 
jih lahko podpre.

(19) Pilotna faza bo financirana s 
prerazporeditvijo proračunskih sredstev v 
letih 2012 in 2013 iz obstoječih prometnih, 
energetskih in telekomunikacijskih 
programov. V ta namen bo za to pobudo 
prerazporejenih največ 200 milijonov EUR 
iz proračuna za TEN-T, največ 
20 milijonov EUR iz proračuna Okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovativnost 
in največ 10 milijonov EUR iz proračuna 
za TEN-E. Zaradi razpoložljivih 
proračunskih sredstev sta omejena 
področje uporabe in število projektov, ki se 
jih lahko podpre, zato je treba prednost 
nameniti inovativnejšim infrastrukturnim 
projektom, pri katerih razvoj nove in 
trajnostne tehnologije ustvarja profil 
večjega tveganja ali pri katerih se v 
prihodkih projektov ne bodo v zadostni 
meri odražale družbeno-gospodarske 
koristi v skladu z vodilnimi pobudami 
Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 39
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) EIB bo proračunska sredstva zahtevala 
na podlagi obsega projektov, za katere bo 
menila, da so primerni in bodo verjetno 

(20) EIB bo proračunska sredstva zahtevala 
na podlagi obsega projektov, za katere bo v 
skladu z dolgoročnimi političnimi cilji 
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izvedeni. Rok za oddajo zahtevkov je 
31. december 2013. Zaradi zapletenosti 
velikih infrastrukturnih projektov se lahko 
zahtevki odobrijo pozneje, vendar 
najpozneje 31. decembra 2014.

Unije menila, da so primerni in bodo 
verjetno izvedeni. Rok za oddajo 
zahtevkov je 31. december 2013. Zaradi 
zapletenosti velikih infrastrukturnih 
projektov se lahko zahtevki odobrijo 
pozneje, vendar najpozneje 
31. decembra 2014.

Or. en

Predlog spremembe 40
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, 
določenih s to uredbo, mora ta uredba 
začeti veljati dan po objavi –

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. lv

Predlog spremembe 41
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka (a)
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Projekti so namenjeni pospeševanju 
inovacij, prenosu tehnologije in razširjanju 
novih tehnologij, pripravljenih za vstop na 
tržišče.

2. Projekti so namenjeni pospeševanju 
inovacij, prenosu tehnologije in razširjanju 
novih tehnologij, pripravljenih za vstop na 
tržišče, pri čemer bo prednost dana 
vključevanju obnovljivih virov energije in 
okoljsko trajnostnih načinov prevoza.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka (b)
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. je v obliki posojila ali garancije EIB za 
financiranje projektov na področjih IKT in 
širokopasovnih povezav;

2a. je v obliki posojila ali garancije EIB za 
financiranje projektov v skupnem 
evropskem interesu na področjih IKT in 
širokopasovnih povezav;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi subsidiarnosti bi morali biti zajeti le projekti v skupnem interesu.

Predlog spremembe 43
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka (b)
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Podrobne zahteve in pogoji za izvajanje 
instrumenta delitve tveganja za projektne 
obveznice, vključno z njegovim 
spremljanjem in nadzorom, se določijo v 
sporazumu o prenosu pooblastil med 
Komisijo in EIB.

2c. Podrobne zahteve in pogoji za izvajanje 
instrumenta delitve tveganja za projektne 
obveznice, vključno z njegovim 
spremljanjem in nadzorom, se določijo v 
sporazumu o prenosu pooblastil med 
Komisijo in EIB, sporazum pa se 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 44
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka (b)
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2da. Komisija enkrat letno Evropskemu 
parlamentu predloži poročilo, ki vsebuje 
razčlenitev po projektu o uporabi zneskov 
iz odstavka 2d. Poročilo vsebuje tudi 
informacije o uspešnosti instrumenta za 
delitev tveganja za projektne obveznice in 
priporočila za povečanje njegove 
učinkovitosti.

Or. ro

Predlog spremembe 45
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka (b)
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 6 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) finančni prispevek za EIB k 
rezervacijam in kapitalu za posojila ali 
garancije, ki jih bo EIB izdala iz lastnih 
virov v okviru instrumenta delitve tveganja 
za projektne obveznice na področjih TEN-
T in TEN-E. Izpostavljenost Unije do 
instrumenta delitve tveganja za projektne 
obveznice, vključno s provizijami za 
upravljanje in drugimi upravičenimi 
stroški, se strogo omeji na višino prispevka 
Unije instrumentu delitve tveganja za 
projektne obveznice, s čimer se 
odgovornost splošnega proračuna Unije 
konča. Preostalo tveganje za vsa posojila 
prevzame EIB. Podrobne zahteve in pogoji 

(g) finančni prispevek za EIB k 
rezervacijam in kapitalu za posojila ali 
garancije, ki jih bo EIB izdala iz lastnih 
virov v okviru instrumenta delitve tveganja 
za projektne obveznice na področjih TEN-
T in TEN-E. Izpostavljenost Unije do 
instrumenta delitve tveganja za projektne 
obveznice, vključno s provizijami za 
upravljanje in drugimi upravičenimi 
stroški, se strogo omeji na višino prispevka 
Unije instrumentu delitve tveganja za 
projektne obveznice, s čimer se 
odgovornost splošnega proračuna Unije 
konča. Preostalo tveganje za vsa posojila 
prevzame EIB. Podrobne zahteve in pogoji 
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za izvajanje instrumenta delitve tveganja za 
projektne obveznice, vključno z njegovim 
spremljanjem in nadzorom, se določijo v 
sporazumu o prenosu pooblastil med 
Komisijo in EIB. V letih 2012 in 2013 se iz 
proračunskih vrstic za TEN-T (LGTT) in 
TEN-E prerazporedi največ 
210 milijonov EUR, od tega 
največ 200 milijonov EUR za prometne 
projekte in največ 10 milijonov EUR za 
energetske projekte, za instrument delitve 
tveganja za projektne obveznice v skladu s 
postopkom iz člena 15(2). Vsi prihodki, 
ustvarjeni v naložbenem obdobju, se lahko 
v okviru instrumenta delitve tveganja za 
projektne obveznice uporabijo za nova 
posojila in garancije.“

za izvajanje instrumenta delitve tveganja za 
projektne obveznice, vključno z njegovim 
spremljanjem in nadzorom, se določijo v 
sporazumu o prenosu pooblastil med 
Komisijo in EIB, sporazum pa se 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu. V letih 2012 in 2013 se iz 
proračunskih vrstic za TEN-T (LGTT) in 
TEN-E prerazporedi največ 
210 milijonov EUR, od tega 
največ 200 milijonov EUR za prometne 
projekte in največ 10 milijonov EUR za 
energetske projekte, za instrument delitve 
tveganja za projektne obveznice v skladu s 
postopkom iz člena 15(2). Vsi prihodki, 
ustvarjeni v naložbenem obdobju, se lahko 
v okviru instrumenta delitve tveganja za 
projektne obveznice uporabijo za nova 
posojila in garancije.“

Or. en

Predlog spremembe 46
Jürgen Creutzmann

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v usklajevanju z EIB oceni 
pilotno fazo, nato pa se posvetuje z 
zainteresiranimi stranmi, vključenimi v 
projekte pilotne faze, ter najpozneje 31. 
decembra 2013 posreduje poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en


