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Predlog spremembe 1
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da številčnost finančnih 
instrumentov in evropskih programov 
sofinanciranja povzroča zmedo in 
negotovost med javnimi in zasebnimi 
subjekti, ki jih želijo uporabljati; zato si 
prizadeva za njihovo racionalizacijo in 
usklajevanje, ki bosta omogočila
učinkovito rabo v enotnem in doslednem 
okviru, v katerega bodo vključeni tudi 
strukturni skladi;

1. ugotavlja, da številčnost finančnih 
instrumentov in evropskih programov 
sofinanciranja povzroča zmedo in 
negotovost med javnimi in zasebnimi 
subjekti, ki jih želijo uporabljati; zahteva 
izvedbo pregleda za opredelitev 
najučinkovitejših načinov dodeljevanja 
sredstev prosilcu, da bi spodbudili
učinkovito rabo teh instrumentov in 
strukturnih skladov v enotnem in 
doslednem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 2
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da številčnost finančnih 
instrumentov in evropskih programov 
sofinanciranja povzroča zmedo in 
negotovost med javnimi in zasebnimi 
subjekti, ki jih želijo uporabljati; zato si 
prizadeva za njihovo racionalizacijo in 
usklajevanje, ki bosta omogočila 
učinkovito rabo v enotnem in doslednem 
okviru, v katerega bodo vključeni tudi 
strukturni skladi;

1. ugotavlja, da številčnost finančnih 
instrumentov in evropskih programov 
sofinanciranja povzroča zmedo in 
negotovost med javnimi in zasebnimi 
subjekti, ki jih želijo uporabljati; zato si 
prizadeva za njihovo racionalizacijo in 
usklajevanje, ki bosta omogočila 
učinkovito rabo v enotnem in doslednem 
okviru, v katerega bodo vključeni tudi 
strukturni skladi; v zvezi s tem pozdravlja 
zamisel Komisije glede združevanja 
instrumentov različnih politik, kot je 
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instrument za povezovanje Evrope, da bi 
oblikovali skupen instrument in izkoristili 
medsektorske sinergije; poziva Komisijo, 
naj zagotovi prednost medsektorskim 
projektom, kot so pametna omrežja, in 
dodeljevanje posebnih sredstev za celovito 
izkoriščanje koristi večsektorskega 
finančnega instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 3
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. v celoti podpira oceno Komisije, da 
lahko inovativni finančni instrumenti s 
pospeševanjem naložb v izboljšanje 
energetske učinkovitosti, obnovljive vire 
energije in s tem povezano infrastrukturo 
prispevajo h gospodarstvu in družbi, ki sta 
odporna na podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 4
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) 
in sklad Marguerite, žal dosegajo slabše 
rezultate od pričakovanih; ugotavlja 

2. ugotavlja, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov; 
poziva Komisijo, naj izboljša delovanje 
tega sklada; meni, da je zato treba pri 
sprejemanju prihodnjih finančnih 
instrumentov upoštevati te izkušnje, ki niso 
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namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov, 
Evropski sklad za energetsko učinkovitost 
pa ponuja vsem, ki ga želijo uporabljati, 
pogoje financiranja, ki so podobni ali celo 
manj ugodni od tistih, ki se ponujajo na 
običajnem trgu; meni, da je zato treba pri 
sprejemanju prihodnjih finančnih 
instrumentov upoštevati te izkušnje, ki niso 
popolnoma pozitivne;

popolnoma pozitivne, da bi kolikor je le 
mogoče povečali trajanje delovanja 
finančnih instrumentov;

Or. it

Predlog spremembe 5
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in 
sklad Marguerite, žal dosegajo slabše 
rezultate od pričakovanih; ugotavlja 
namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število 
projektov, Evropski sklad za energetsko 
učinkovitost pa ponuja vsem, ki ga želijo 
uporabljati, pogoje financiranja, ki so 
podobni ali celo manj ugodni od tistih, ki 
se ponujajo na običajnem trgu; meni, da 
je zato treba pri sprejemanju prihodnjih 
finančnih instrumentov upoštevati te 
izkušnje, ki niso popolnoma pozitivne;

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in 
sklad Marguerite, niso zelo uspešni, kar 
zadeva število financiranih projektov; 
meni, da je treba to upoštevati pri 
sprejemanju prihodnjih finančnih 
instrumentov in pri ocenjevanju, kako bi 
bilo mogoče področje uporabe te vrste 
financiranja razširiti; 

Or. en

Predlog spremembe 6
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in 
sklad Marguerite, žal dosegajo slabše 
rezultate od pričakovanih; ugotavlja 
namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov, 
Evropski sklad za energetsko učinkovitost 
pa ponuja vsem, ki ga želijo uporabljati, 
pogoje financiranja, ki so podobni ali celo 
manj ugodni od tistih, ki se ponujajo na 
običajnem trgu; meni, da je zato treba pri 
sprejemanju prihodnjih finančnih 
instrumentov upoštevati te izkušnje, ki 
niso popolnoma pozitivne;

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in
sklad Marguerite, žal dosegajo slabše 
rezultate od pričakovanih; ugotavlja 
namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov, 
Evropski sklad za energetsko učinkovitost 
pa ponuja vsem, ki ga želijo uporabljati, 
pogoje financiranja, ki so podobni ali celo 
manj ugodni od tistih, ki se ponujajo na 
običajnem trgu; meni, da je zato treba te 
finančne instrumente prilagoditi, da bodo 
postali resnično privlačni;

Or. en

Predlog spremembe 7
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in 
sklad Marguerite, žal dosegajo slabše 
rezultate od pričakovanih; ugotavlja 
namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov, 
Evropski sklad za energetsko učinkovitost 
pa ponuja vsem, ki ga želijo uporabljati, 
pogoje financiranja, ki so podobni ali celo 
manj ugodni od tistih, ki se ponujajo na 
običajnem trgu; meni, da je zato treba pri 
sprejemanju prihodnjih finančnih 

2. ugotavlja, da nekateri finančni 
instrumenti, ki se že uporabljajo v 
energetskem sektorju, kot sta Evropski 
sklad za energetsko učinkovitost (EEEF) in 
sklad Marguerite, žal dosegajo slabše 
rezultate od pričakovanih; ugotavlja 
namreč, da je sklad Marguerite doslej 
financiral precej majhno število projektov, 
Evropski sklad za energetsko učinkovitost 
pa ponuja vsem, ki ga želijo uporabljati, 
pogoje financiranja, ki so podobni ali celo 
manj ugodni od tistih, ki se ponujajo na 
običajnem trgu; zato meni, da je treba
skladom dodeliti dodatna sredstva, da bi 
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instrumentov upoštevati te izkušnje, ki 
niso popolnoma pozitivne;

jih lahko uporabljalo več prejemnikov in 
da bi povečali konkurenčnost končnega 
produkta;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da šteje Komisija Sklad za 
energetsko učinkovitost za subvencijo, zato 
ga isti subjekt ne more združiti z uporabo 
strukturnih skladov, čeprav se dejansko 
uvršča med instrumente financiranja; zato 
poudarja, da je v prihodnje treba 
zagotoviti, da bodo novi finančni 
instrumenti združljivi s strukturnimi skladi 
in z drugimi instrumenti subvencioniranja, 
ki jih daje na razpolago Evropska unija;

3. ugotavlja, da Sklad za energetsko 
učinkovitost tistim, ki se obrnejo nanj, 
predlaga pogoje financiranja, ki so 
podobni pogojem na običajnem trgu ali 
celo slabši od njih; obžaluje, da šteje
Komisija Sklad za subvencijo, zato ga isti 
subjekt ne more združiti z uporabo 
strukturnih skladov, čeprav se dejansko 
uvršča med instrumente financiranja; zato 
poudarja, da je v prihodnje treba 
zagotoviti, da bodo novi finančni 
instrumenti združljivi s strukturnimi skladi 
in z drugimi instrumenti subvencioniranja, 
ki jih daje na razpolago Evropska unija;

Or. it

Predlog spremembe 9
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da šteje Komisija Sklad za 
energetsko učinkovitost za subvencijo, zato 
ga isti subjekt ne more združiti z uporabo 
strukturnih skladov, čeprav se dejansko 

3. obžaluje, da šteje Komisija Sklad za 
energetsko učinkovitost za subvencijo, zato 
ga isti subjekt ne more združiti z uporabo 
strukturnih skladov, čeprav se dejansko 
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uvršča med instrumente financiranja; zato 
poudarja, da je v prihodnje treba 
zagotoviti, da bodo novi finančni 
instrumenti združljivi s strukturnimi skladi 
in z drugimi instrumenti subvencioniranja, 
ki jih daje na razpolago Evropska unija;

uvršča med instrumente financiranja; zato 
poudarja, da je v prihodnje treba 
zagotoviti, da bo ta sklad pretvorjen v 
obnovljivi sklad, ki bo ponujal resnične 
priložnosti za naložbe, neposredno ali
posredno prek finančnih institucij, v 
manjše projekte za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije, 
ter bo združljiv s strukturnimi skladi in z 
drugimi instrumenti subvencioniranja, ki 
jih daje na razpolago Evropska unija;

Or. en

Predlog spremembe 10
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da šteje Komisija Sklad za 
energetsko učinkovitost za subvencijo, zato 
ga isti subjekt ne more združiti z uporabo 
strukturnih skladov, čeprav se dejansko 
uvršča med instrumente financiranja; zato 
poudarja, da je v prihodnje treba 
zagotoviti, da bodo novi finančni
instrumenti združljivi s strukturnimi 
skladi in z drugimi instrumenti 
subvencioniranja, ki jih daje na razpolago 
Evropska unija;

3. obžaluje, da šteje Komisija Sklad za 
energetsko učinkovitost za subvencijo, zato 
ga isti subjekt ne more združiti z uporabo
strukturnih skladov, čeprav se dejansko 
uvršča med instrumente financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bodo dobro delujoči 
finančni instrumenti na področju 
energetske učinkovitosti prinesli hitre 
rezultate, tj. ustvarjanje delovnih mest, saj 
ne zahtevajo enake stopnje birokracije kot 
nekateri infrastrukturni projekti na 
področju prometa in energije;

Or. en

Predlog spremembe 12
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi morali biti prihodki iz 
vseh inovativnih oblik obdavčitve na 
področju podnebnih sprememb, ki so 
usklajene na ravni EU, namenjeni za 
financiranje raziskav in razvoja ter 
ukrepov, ki temeljijo na zmanjšanju emisij 
ogljika, spodbujanju energetske 
učinkovitosti in izboljšanju energetske 
infrastrukture v EU;

Or. en

Predlog spremembe 13
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. z namenom uresničenja političnih 
ciljev Unije, zlasti na področju večje 
energetske učinkovitosti, poziva Komisijo, 
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naj oblikuje in objavi priporočila in 
smernice o vseh evropskih skladih in 
inovativnih finančnih instrumentih, ki se 
lahko uporabijo za povečanje energetske 
učinkovitosti;

Or. ro

Predlog spremembe 14
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 
točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee 
Facility) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR);

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 15
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 
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točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee 
Facility) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR);

točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee Facility 
(LGF)) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR); meni, da dvig praga ne 
sme zmanjšati števila malih in srednjih 
podjetij, ki izkoriščajo instrument, zato 
poziva k okrepitvi jamstvene sheme za 
posojila;

Or. en

Predlog spremembe 16
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 
točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee 
Facility) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR);

4. meni, da bi bilo treba več pozornosti 
nameniti ukrepom za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 
točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee 
Facility) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR);

Or. en

Predlog spremembe 17
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 
točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee 
Facility) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR);

4. pozdravlja ukrepe za podporo malim in 
srednjim podjetjem z instrumenti 
kapitalske udeležbe in dolžniškimi 
instrumenti iz programov COSME in 
Obzorje 2020; meni pa, da bi bilo glede na 
točnejšo oceno realnih potreb evropskih 
malih in srednjih podjetij po posojilih 
primerno razmisliti o možnosti povišanja 
praga, ki ga predvideva mehanizem za 
posojilna jamstva (Loan Guarantee 
Facility) v okviru programa COSME 
(150.000 EUR), in o povečanju splošne 
ravni sredstev, predvidenih za mehanizem;

Or. en

Predlog spremembe 18
Bendt Bendtsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da mora Komisija preučiti 
možnosti za izboljšanje evropskega trga 
nepravega lastniškega kapitala, zlasti 
dolžniško-lastniških finančnih sredstev; 
priporoča Komisiji, naj ugotovi, kako bi 
lahko okrepili dolžniško-lastniški 
instrument za rast Evropskega 
investicijskega sklada in preučili nove 
dolžniško-lastniške produkte, kot je 
jamstvo za dolžniško-lastniška posojila; 
poleg tega priporoča zagotovitev podatkov 
in analize v zvezi s finančnimi 
instrumenti, da bi zmanjšali ovire za 
finančne posrednike, ki želijo raziskati 
posojilni trg za dolžniško-lastniški kapital 
v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja posege, ki predvidevajo 
izdajo jamstev za nosilce projektov, katerih 
namen je olajšati njihov dostop do posojil 
po shemi, ki jo predlaga finančni 
instrument za delitev tveganja (Risk 
Sharing Financial Facility – RSFF);

5. pozdravlja posege, ki predvidevajo 
izdajo jamstev za nosilce projektov, katerih 
namen je olajšati njihov dostop do posojil 
po shemi, ki jo predlaga Sklad za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
(Risk Sharing Financial Facility – RSFF);
podpira dodelitev velikega deleža sredstev 
v okviru instrumenta financiranja 
Obzorje 2020 malim in srednjim 
podjetjem, in sicer prek instrumenta za 
raziskave in inovacije malih podjetij v 
Evropi, kot v svojem pregledu priporočajo 
strokovnjaki Sklada za financiranje na 
osnovi delitve tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 20
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira prizadevanja za spodbujanje 
raziskav in inovacij v malih in srednjih 
podjetjih v okviru programa Obzorje 2020; 
ugotavlja tudi, da financiranje s tveganim 
kapitalom ni edini možen način za dosego 
tega cilja; zato poziva Komisijo in druge 
zainteresirane strani, naj analizirajo 
možne posledice sistema za dodeljevanje 
pogodb s strani malih in srednjih podjetij 
za razvoj tehnologij, za katere evropske 

6. podpira prizadevanja za spodbujanje 
raziskav in inovacij v malih in srednjih 
podjetjih v okviru programa Obzorje 2020; 
ugotavlja tudi, da financiranje s tveganim 
kapitalom ni edini možen način za dosego 
tega cilja; vendar meni, da si mora 
Komisija v skladu z akcijskim načrtom za 
tvegani kapital [SEC(1998) 552]
prizadevati za spodbujanje tovrstnega 
financiranja; prav tako meni, da je treba 
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institucije dokažejo, da so potrebne, tako 
da bodo evropski skladi namenjeni 
financiranju tehnologij, ki bodo koristile 
samim institucijam;

predvideti ponovno izvedbo primerjalne 
analize financiranja s tveganim kapitalom 
in razpoložljivosti le-tega;

Or. en

Predlog spremembe 21
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira prizadevanja za spodbujanje 
raziskav in inovacij v malih in srednjih 
podjetjih v okviru programa Obzorje 2020; 
ugotavlja tudi, da financiranje s tveganim 
kapitalom ni edini možen način za dosego 
tega cilja; zato poziva Komisijo in druge 
zainteresirane strani, naj analizirajo možne 
posledice sistema za dodeljevanje pogodb s 
strani malih in srednjih podjetij za razvoj 
tehnologij, za katere evropske institucije 
dokažejo, da so potrebne, tako da bodo 
evropski skladi namenjeni financiranju 
tehnologij, ki bodo koristile samim 
institucijam;

6. podpira prizadevanja za spodbujanje 
raziskav in inovacij v malih in srednjih 
podjetjih v okviru programa Obzorje 2020; 
ugotavlja tudi, da financiranje s tveganim 
kapitalom ni edini možen način za dosego 
tega cilja; zato poziva Komisijo in druge 
zainteresirane strani, naj analizirajo možne 
posledice sistema za dodeljevanje pogodb s 
strani malih in srednjih podjetij za razvoj 
odprtih tehnologij, za katere institucije v 
Evropi in države članice dokažejo, da so 
potrebne, tako da bodo evropski skladi 
namenjeni financiranju tehnologij, ki bodo 
koristile samim institucijam in iz katerih je 
mogoče na enostaven način izpeljati 
nadaljnje načine uporabe in inovacije; v 
zvezi s tem podpira dodelitev znatnega 
dela sredstev v okviru programa 
Obzorje 2020 za izvajanje novega 
namenskega instrumenta za mala in 
srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Marian-Jean Marinescu
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ponovno poudarja, da bi morali javno-
zasebna partnerstva podpreti z 
inovativnimi finančnimi instrumenti, ki bi 
predstavljali alternativo izključno 
javnemu financiranju ter način za 
doseganje učinka vzvoda in izravnavo 
nepopolnosti trga;

Or. en

Predlog spremembe 23
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba te finančne 
instrumente uporabiti za izvajanje 
projektov, ki štejejo kot potrebni za 
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
zato poziva Komisijo in zlasti EIB, pa tudi 
vse druge neposredno ali posredno 
udeležene organe, naj bistveno dejavneje 
podpirajo nosilce teh projektov, zlasti v 
začetni fazi;

7. poudarja, da je treba te finančne 
instrumente uporabiti za izvajanje 
projektov, ki štejejo kot potrebni za 
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
zato poziva Komisijo in zlasti EIB, naj 
spodbujata te projekte v celotnem ciklu 
izvajanja in jih stalno ocenjujeta, da bi 
zagotovili učinkovito rabo sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 24
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7



PE489.620v01-00 16/22 AM\902943SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba te finančne 
instrumente uporabiti za izvajanje 
projektov, ki štejejo kot potrebni za 
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
zato poziva Komisijo in zlasti EIB, pa tudi 
vse druge neposredno ali posredno 
udeležene organe, naj bistveno dejavneje 
podpirajo nosilce teh projektov, zlasti v 
začetni fazi;

7. poudarja, da je treba te finančne 
instrumente uporabiti za izvajanje 
projektov, ki štejejo kot potrebni za
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki 
temelji na skupnih prizadevanjih in 
skupnem delovanju; zato poziva Komisijo 
in zlasti EIB, pa tudi vse druge neposredno 
ali posredno udeležene organe, naj 
bistveno dejavneje podpirajo nosilce teh 
projektov, zlasti v začetnih fazah;

Or. en

Predlog spremembe 25
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba te finančne 
instrumente uporabiti za izvajanje 
projektov, ki štejejo kot potrebni za 
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
zato poziva Komisijo in zlasti EIB, pa tudi 
vse druge neposredno ali posredno 
udeležene organe, naj bistveno dejavneje 
podpirajo nosilce teh projektov, zlasti v 
začetni fazi;

7. poudarja, da je treba te finančne 
instrumente uporabiti za izvajanje 
projektov, ki štejejo kot potrebni za 
doseganje ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
zato poziva Komisijo in zlasti EIB, pa tudi 
vse druge neposredno ali posredno 
udeležene organe, naj bistveno dejavneje 
podpirajo nosilce teh projektov, zlasti v 
začetni fazi; v zvezi s tem je treba 
upoštevati pozitivne izkušnje, kot je 
instrument ELENA, in razviti njihov 
potencial;

Or. it

Predlog spremembe 26
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. vendar ugotavlja, da javno-zasebna 
partnerstva v veliko primerih ovira 
nezadostna preglednost, saj je čas med 
javno naložbo in dejanskim časom 
opravljanja nadzora nad načinom izvedbe 
naložbe pogosto nesprejemljivo dolg; 
poziva k boljšim metodam stalnega 
preglednega ocenjevanja rabe javnih 
sredstev v javno-zasebnih partnerstvih, 
tako da bo omogočen nadzor predvsem s 
strani javnosti, ki financira projekte, in 
drugih zainteresiranih tretjih strani, kot 
so raziskovalci;

Or. en

Predlog spremembe 27
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je prepričan, da bo večja strateška 
uporaba finančnih instrumentov več kot 
pozitivno vplivala na evropsko 
gospodarstvo, vendar hkrati meni, da bo ta 
vpliv žal omejen na projekte s 
kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; 
se boji, da naložb v projekte, ki so prav 
tako potrebni za doseganje ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, morda ne bo mogoče 
izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli za 
preveč tvegane in zaradi pomanjkanja 
javnih sredstev;

9. je prepričan, da bo večja strateška 
uporaba finančnih instrumentov več kot 
pozitivno vplivala na evropsko 
gospodarstvo, vendar hkrati meni, da bo ta 
vpliv žal omejen na projekte s 
kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; 
se boji, da naložb v projekte, ki so prav 
tako potrebni za doseganje ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, morda ne bo mogoče 
izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli za 
preveč tvegane in zaradi pomanjkanja 
javnih sredstev; zato poudarja, da imajo 
finančni instrumenti lahko vlogo 
katalizatorja za zasebni kapital, in sicer 
na podlagi oblikovanja instrumentov za 



PE489.620v01-00 18/22 AM\902943SL.doc

SL

delitev tveganja in z zmanjšanjem 
zaznavanja tveganja s strani vlagateljev;

Or. it

Predlog spremembe 28
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je prepričan, da bo večja strateška 
uporaba finančnih instrumentov več kot 
pozitivno vplivala na evropsko
gospodarstvo, vendar hkrati meni, da bo ta 
vpliv žal omejen na projekte s 
kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; 
se boji, da naložb v projekte, ki so prav 
tako potrebni za doseganje ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, morda ne bo mogoče 
izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli za 
preveč tvegane in zaradi pomanjkanja 
javnih sredstev;

9. je prepričan, da bo večja strateška 
uporaba finančnih instrumentov več kot 
pozitivno vplivala na evropsko
gospodarstvo, vendar hkrati meni, da bo ta 
vpliv žal omejen na projekte s 
kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; 
se boji, da naložb v projekte, ki so prav 
tako potrebni za doseganje ciljev 
dolgoročne strategije Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, morda ne bo 
mogoče izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli 
za preveč tvegane in zaradi pomanjkanja 
javnih sredstev; v zvezi s tem poudarja, da 
je treba dati prednost bolj inovativnim 
projektom, ki bodo prispevali k 
dolgoročnim ciljem politike Evropske 
unije, pri katerih pa razvijanje nove in 
bolj trajnostne tehnologije povzroča 
povečano tveganje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Peter Skinner

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je prepričan, da bo večja strateška 
uporaba finančnih instrumentov več kot 
pozitivno vplivala na evropsko 
gospodarstvo, vendar hkrati meni, da bo ta 
vpliv žal omejen na projekte s 
kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; 
se boji, da naložb v projekte, ki so prav 
tako potrebni za doseganje ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, morda ne bo mogoče 
izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli za 
preveč tvegane in zaradi pomanjkanja 
javnih sredstev;

9. je prepričan, da bo večja strateška 
uporaba finančnih instrumentov imela več 
kot pozitiven vpliv v evropskem 
gospodarstvu, vendar hkrati meni, da bo ta 
vpliv žal omejen na projekte s 
kratkoročnimi in srednjeročnimi rezultati; 
se boji, da naložb v projekte, ki so prav 
tako potrebni za doseganje ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, morda ne bo mogoče 
izvesti, ker jih bodo vlagatelji šteli za 
preveč tvegane in zaradi pomanjkanja 
javnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 30
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. pozdravlja večdržavne evropske 
obveznice in ponovno poudarja, da bodo ti 
instrumenti zaradi solidarne narave 
omogočili dostop do financiranja za 
ključno infrastrukturo EU, vključno z 
energetsko;

Or. en

Predlog spremembe 31
Evžen Tošenovský

Osnutek mnenja
Odstavek 10
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato zahteva, naj se začne nujno
izvajati pobuda o obveznicah za 
financiranje projektov (project bond) in 
podrobno oceni možnost nove pobude za 
izdajo evropskih obveznic za 
infrastrukturo, z neposredno udeležbo 
Evropske unije v kapitalu 
infrastrukturnih projektov v skupnem 
interesu z veliko evropsko dodano 
vrednostjo prek javne izdaje projektnih 
obveznic s strani Unije;

10. zato zahteva, naj se začne izvajati 
pobuda o obveznicah za financiranje 
projektov (project bond), vendar le, če sta 
neodvisna analiza in ocena dokazali, da je 
pilotna faza učinkovita glede na njene 
prvotne cilje; če ta ocena in analiza 
kažeta, da je bila pilotna faza neuspešna, 
je treba pobudo prenehati izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 32
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato zahteva, naj se začne nujno 
izvajati pobuda o obveznicah za 
financiranje projektov (project bond) in 
podrobno oceni možnost nove pobude za 
izdajo evropskih obveznic za 
infrastrukturo, z neposredno udeležbo 
Evropske unije v kapitalu infrastrukturnih 
projektov v skupnem interesu z veliko 
evropsko dodano vrednostjo prek javne 
izdaje projektnih obveznic s strani Unije;

10. zato zahteva, naj se začne nujno 
izvajati pobuda o obveznicah za 
financiranje projektov (project bond) in 
podrobno oceni možnost nove pobude za 
izdajo evropskih obveznic za 
infrastrukturo, z neposredno udeležbo 
Evropske unije v kapitalu infrastrukturnih 
projektov v skupnem interesu z veliko 
evropsko dodano vrednostjo prek javne 
izdaje projektnih obveznic s strani Unije; v 
zvezi s tem poudarja, da mora pobuda za 
projektne obveznice v okviru sporazuma o 
partnerstvu EU 2020 zagotoviti jasen 
okvir upravičenosti, za katerega velja 
povečan demokratični nadzor, ki je 
ustrezno sredstvo za dosego trajnostnih in 
proticikličnih naložbenih programov, ki 
upoštevajo socialne, podnebne in okoljske 
cilje EU, ter mora imeti pospeševalno 
vlogo, v okviru katere privablja zasebni 
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kapital za dolgoročne projekte; poziva k 
razširitvi pobude za projektne obveznice 
na druge sektorje, zlasti na obnovljive vire 
energije in prenovo stavb;

Or. en

Predlog spremembe 33
Antonio Cancian

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. zato zahteva, naj se začne nujno 
izvajati pobuda o obveznicah za 
financiranje projektov (project bond) in 
podrobno oceni možnost nove pobude za 
izdajo evropskih obveznic za 
infrastrukturo, z neposredno udeležbo 
Evropske unije v kapitalu infrastrukturnih 
projektov v skupnem interesu z veliko 
evropsko dodano vrednostjo prek javne 
izdaje projektnih obveznic s strani Unije;

10. zato zahteva, naj se začne nujno 
izvajati pobuda o obveznicah za 
financiranje projektov (project bond) in 
podrobno oceni možnost nove, drugačne
pobude za izdajo evropskih obveznic za 
infrastrukturo, z neposredno udeležbo 
Evropske unije v kapitalu infrastrukturnih 
projektov v skupnem interesu z veliko 
evropsko dodano vrednostjo prek javne 
izdaje projektnih obveznic s strani Unije;

Or. it

Predlog spremembe 34
Claude Turmes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. meni, da bi Evropska unija, sama ali 
skupaj z državami članicami, z neposredno 
udeležbo v kapitalu infrastrukturnih 
projektov (za katere je značilna dolgoročna 
donosnost naložb) posredovala močan 
signal javnim in zasebnim vlagateljem ter 
finančnim trgom; meni, da bi udeležba EU 

11. meni, da bi Evropska unija, sama ali 
skupaj z državami članicami, z neposredno 
udeležbo v kapitalu infrastrukturnih
projektov (za katere je značilna dolgoročna 
donosnost naložb) posredovala močan 
signal javnim in zasebnim vlagateljem ter 
finančnim trgom; meni, da bi udeležba EU 
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kot vlagateljice pomenila zagotovilo za 
uresničitev projekta, imela pa bi tudi 
pomembne učinke katalizatorja in vzvoda.

kot vlagateljice morala zagotoviti 
skladnost z dolgoročnimi političnimi cilji 
Unije in bi pomenila zagotovilo za 
uresničitev projekta, imela pa bi tudi 
pomembne učinke katalizatorja in vzvoda.

Or. en

Predlog spremembe 35
Krišjānis Kariņš

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. zahteva vzpostavitev enakih pogojev 
za dovoljene stroške, revizijo in nadzor; 
meni, da bo jasna določitev odgovornosti 
držav članic za izvajanje in upravljanje 
teh finančnih instrumentov omogočila 
večjo učinkovitost;

Or. lv


