
PA\892020SL.doc PE483.478v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2011/0301(COD)

16. 2. 2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za proračun

o Predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa 
št. 1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega 
programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013) ter Uredbe (ES) 
št. 680/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil za 
dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in 
energetskih omrežij

(COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Pripravljavec mnenja: Werner Langen



PE483.478v01-00 2/14 PA\892020SL.doc

SL

PA_Legam



PA\892020SL.doc 3/14 PE483.478v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pobuda za projektne obveznice Evropa 2020 naj bi se začela izvajati v letih 2012–2013 s 
pilotno fazo, v kateri bi začeli v financiranje infrastrukturnih ukrepov na področjih prometa, 
energije ter informacijske in komunikacijske tehnologije/širokopasovnih omrežij čedalje bolj 
vključevati zasebni sektor. Države EU so infrastrukturnim ukrepom doslej namenjale med 0,5 
in 2 % BDP1. V prihodnje naj bi se s pomočjo javno-zasebnih partnerstev udeleževali tudi 
zasebni vlagatelji. Pobuda za projektne obveznice Evropa 2020 bo dopolnila obstoječe vire 
financiranja.

Splošne ugotovitve

S prerazporeditvijo iz obstoječih proračunskih vrstic 06 03 03 TEN-T do zneska 200 
milijonov EUR, 32 03 02 TEN-E do zneska 10 milijonov EUR za projekte TEN-E ter 09 03 
01 PKI do zneska 20 milijonov EUR za projekte IKT in širokopasovne projekte je 
financiranje projektnih obveznic v poizkusnem obdobju 2012–2013 zagotovljeno in omejeno.

EIB izbere med 5 in 14 različnih projektov, pri izbiri pa se opira na smernice TEN in PKI. Pri 
tem je treba preprečiti izkrivljanje na trgu in lažne subvencije. Pilotna faza je namenjena 
tržnemu preskušanju in preučevanju možnosti izvedbe. Zaradi tega so pomembna prva 
poročila o izkušnjah pri uporabi in tržni sprejemljivosti projektnih obveznic, ki jih EIB 
posreduje Komisiji in Evropskemu parlamentu. V skladu z medinstitucionalnim sporazumom 
je EIB zavezana poročati Komisiji. Komisija mora letna poročila posredovati Svetu in 
Evropskemu parlamentu. Uporaba finančnih sredstev v znesku največ 230 milijonov EUR 
lahko opravlja vlogo katalizatorja pri uresničevanju infrastrukturnih ukrepov ter z 
multiplikacijskim učinkom iz vsakega eura, ki se uporabi iz proračunskih sredstev, naredi 15-
20 EUR. 

EIB pa mora zagotoviti, da bodo financirani izključno tisti projekti, ki dejansko potrebujejo 
finančno pomoč. Pri tem je treba izbrati projekte, ki se niso sposobni sami komercialno 
financirati, zato za uresničitev potrebujejo finančno pomoč. Ob tem velja kritično pripomniti, 
da je treba v pilotni fazi s projektnimi obveznicami sofinancirati zgolj že zaključene projekte, 
ki potrebujejo naknadno financiranje, ali projekte, ki so tik pred izgradnjo, saj so imeli ti 
projekti že pred začetkom veljavnosti pobude za projektne obveznice daljnosežno finančno 
konstrukcijo.  

                                               
1 Publikacija "EIB Papers, 13/1 (2008)"
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Obseg delovanja projektnih obveznic je ponazorjen v naslednji shemi:

Lastniški kapital

Prednostni dolg

(projektna 
obveznica)

INSTRUMENT 
GARANCIJ ZA 
PROJEKTNE 
OBVEZNICE
Največ 20% vseh 
izdanih obveznic

VLAGATELJ 
PROJEKTNE 
OBVEZNICE

EIB EU
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
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 bi ugotovili, ali in v kolikšnem obsegu 
tovrstni finančni instrumenti za delitev 
tveganja prinašajo dodano vrednost na 
področju financiranja infrastrukture. 

Or. de

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
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 v 
prometnem in energetskem sektorju ter 
sektorju IKT. 

Or. de
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
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, prav tako pa morajo 
izpolnjevati pravila za uvedbo instrumenta 
garancij za posojila, določena v členu 
6(1)(d) in prilogi k Uredbi (ES) št. 
680/2007 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. junija 2007 o določitvi splošnih 
pravil za dodelitev finančne pomoči 
Skupnosti na področju vseevropskih 
prometnih in energetskih omrežij1. 
Komisija mora Evropski parlament in 
Svet nemudoma seznaniti z vsebino 
sporazuma.
____________
1 UL L 162, 22.6.2007, str. 1. 

Or. de

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
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 

(17) Pilotna faza pobude za projektne 
obveznice Evropa 2020 ne vpliva na sklep 
o večletnem finančnem okviru Unije 
(VFO) po letu 2012 in zlasti na predlog 
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faza bo prispevala k delovanju finančnega 
instrumenta delitve tveganja v okviru 
instrumenta za povezovanje Evrope.

Komisije za ustanovitev Instrumenta za 
povezovanje Evrope (CEF). Zato je treba 
začeti izvajati pilotno fazo, da bi 
preizkusili, ali lahko ta finančni 
instrument za delitev tveganja zagotovi 
dodano vrednost, ki bo dosežena v okviru 
predlaganega instrumenta za povezovanje 
Evrope. Odločitev o nadaljevanju pobude 
za projektne obveznice Evropa 2020 po 
zaključku pilotne faze bo sprejeta šele po 
izvedbi neodvisne ocene pilotne faze.  
Komisija bi morala zagotoviti izstop iz 
pobude, če predvideni vstop na tržišče ni 
zadovoljiv ali če se zagotovijo alternativni 
viri dolgoročnega financiranja dolga.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka (a)
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega lahko Unija EIB zagotovi 
finančni prispevek k rezervacijam in 
kapitalu za posojila ali garancije, ki jih bo 
EIB izdala iz lastnih virov v okviru 
instrumenta delitve tveganja za projektne 
obveznice iz odstavkov od 2a do 2d.

Poleg tega lahko Unija EIB v pilotni fazi v 
letih 2012 in 2013 zagotovi finančni 
prispevek k rezervacijam in kapitalu za 
posojila ali garancije, ki jih bo EIB izdala 
iz lastnih virov v okviru instrumenta 
delitve tveganja za projektne obveznice iz 
odstavkov od 2a do 2d.

Or. de

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2 a – točka (c a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) uporablja se za spodbujanje ne 
povsem optimalnih naložb, ki na trgu ne 
dobijo zadostnega financiranja;

Or. de

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cb) ne nadomešča financiranja, ki ga 
zagotavljajo države članice ali zasebni 
vlagatelji;

Or. de

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cc) ne izkrivlja konkurence na evropskem 
notranjem trgu;

Or. de
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 –odstavek 2 a – točka (c d) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cd) uporablja se zgolj za projekte, ki Uniji 
prinašajo dodano vrednost, zato se 
projekti na evropski ravni izvajajo le, če 
njihov obseg in učinek to upravičujeta in 
če je mogoče cilje projekta bolje uresničiti 
na ravni Unije kot na nacionalni ravni.

Or. de

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Dostopnost 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 in s tem se odgovornost 
splošnega proračuna Unije konča. 
Preostalo tveganje za vsa posojila 
prevzame EIB. 

2b. Dostopnost 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 in s tem se odgovornost 
splošnega proračuna Unije konča. 
Preostalo tveganje za vsa posojila 
prevzame EIB. Natančna oblika pravil bo 
določena v skladu s pravili za uvedbo 
instrumenta garancij za posojila, 
opredeljenimi v členu 6(1)(d) in prilogi k 
Uredbi (ES) št. 680/2007.
Komisija v skladu s pododstavkom 1 
nemudoma seznani Evropski parlament in 
Svet z vsebino sporazuma.

Or. de
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka b
Sklep št. 1639/2006/ES
Člen 31 – odstavek 2 c

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 ter razkrijejo Svetu in 
Evropskemu parlamentu. EIB opravi 
oceno tveganja v skladu z bančnimi 
direktivami.

Or. de

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 14 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14. ,instrument delitve tveganja za 
projektne obveznice‘ pomeni izboljšanje 
kreditne kvalitete za projekte skupnega 
interesa. Instrument delitve tveganja za 
projektne obveznice zajema tveganje 
dolžniške obveznosti projekta in zmanjšuje 
kreditno tveganje imetnikov obveznic. 
Uporablja se le za projekte, katerih 
finančna zmogljivost temelji na prihodkih 
projekta;

14. ,instrument delitve tveganja za 
projektne obveznice‘ pomeni izboljšanje 
kreditne kvalitete za projekte skupnega 
interesa. Instrument delitve tveganja za 
projektne obveznice zajema tveganje 
dolžniške obveznosti projekta in zmanjšuje 
kreditno tveganje imetnikov obveznic. 
Uporablja se le:

Or. de
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 14 – točka (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) za projekte, katerih finančna 
zmogljivost temelji na prihodkih projekta;

Or. de

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 14 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) za spodbujanje ne povsem optimalnih 
naložb, ki na trgu ne dobijo zadostnega 
financiranja;

Or. de

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 14 – točka (c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) tako, da ne nadomešča financiranja, ki 
ga zagotavljajo države članice ali zasebni 
vlagatelji;

Or. de
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 14 – točka d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) tako, da ne izkrivlja konkurence na 
evropskem notranjem trgu;

Or. de

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 14 – točka e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

e) za projekte, ki Uniji prinašajo dodano 
vrednost, zato se projekti na evropski 
ravni izvajajo le, če njihov obseg in 
učinek to upravičujeta in če je mogoče 
cilje projekta bolje uresničiti na ravni 
Unije kot na nacionalni ravni;

Or. de

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 680/2007
Člen 2 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

15. ,izboljšava kreditne kvalitete‘ pomeni 
uporabo posojila EIB ali garancije EIB za 
izboljšanje kreditne kvalitete projektnega 
dolga.“

črtano
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – 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 
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.

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 
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 ter razkrijejo 
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).
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Natančna oblika pravil bo določena v 
skladu s pravili za uvedbo instrumenta 
garancij za posojila, opredeljenimi v členu 
6(1)(d) in prilogi k Uredbi (ES) št. 
680/2007. Komisija Evropski parlament in 
Svet nemudoma seznani z vsebino teh 
pravil.

Vsi prihodki, ustvarjeni v naložbenem 
obdobju, se lahko v okviru instrumenta 
delitve tveganja za projektne obveznice 
uporabijo za nova posojila in garancije.

Or. de

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu letno poroča o predloženih poročilih 
EIB o izvajanju v skladu s členom 49 
medinstitucionalnega sporazuma z dne 
17. maja 2006.

Or. de


