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Predlog spremembe 1
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen dolgoročnih kapitalskih 
sredstev, ki so nujna za učinkovito 
regionalno politiko EU; hkrati zaradi 
velikih regionalnih razlik v razpoložljivosti 
kreditov za gospodarstvo poudarja tudi 
vlogo strukturnih in investicijskih skladov 
za dolgoročno spodbujanje rasti;

1. poudarja pomen dolgoročnih kapitalskih 
sredstev, ki so nujna za učinkovito 
regionalno politiko EU; hkrati zaradi 
velikih regionalnih razlik v razpoložljivosti 
kreditov za gospodarstvo poudarja tudi 
vlogo strukturnih in investicijskih skladov 
za dolgoročno spodbujanje rasti in 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen dolgoročnih kapitalskih 
sredstev, ki so nujna za učinkovito 
regionalno politiko EU; hkrati zaradi 
velikih regionalnih razlik v razpoložljivosti 
kreditov za gospodarstvo poudarja tudi 
vlogo strukturnih in investicijskih skladov 
za dolgoročno spodbujanje rasti;

1. poudarja pomen dolgoročnih kapitalskih 
sredstev, ki so nujna za učinkovito 
regionalno politiko EU; hkrati zaradi 
velikih regionalnih razlik v razpoložljivosti 
kreditov za gospodarstvo poudarja tudi 
vlogo strukturnih in investicijskih skladov 
za dolgoročno spodbujanje rasti; v zvezi s 
tem opozarja na potrebo po učinkoviti 
uporabi sredstev;

Or. de

Predlog spremembe 3
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. obžaluje, da je bilo v kohezijsko 
politiko vključeno makroekonomsko 
pogojevanje in da predpisuje 
sankcioniranje držav članic z zamrznitvijo 
evropskih sredstev; izraža bojazen, da bo 
takšno pogojevanje preprečevalo bankam, 
da bi prispevale v finančni instrument, in 
tako regije dodatno prikrajšalo za 
dolgoročne naložbene možnosti, ki jih zelo 
potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da pri 
dostopu do investicijskih sredstev zmanjša 
odvisnost od klasičnih posojil komercialnih 
bank, ki so se izkazala kot preveč 
izpostavljena krizi;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da pri 
dostopu do investicijskih sredstev zmanjša 
odvisnost od klasičnih posojil komercialnih 
bank, ki so se izkazala kot preveč 
nagnjena h krizam;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke 
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srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji;

gospodinjstvom in gospodarstvu ter zlasti
malim in srednjim podjetjem še naprej 
ponujajo investicijska sredstva pod 
neprimerno strogimi pogoji;

Or. en

Predlog spremembe 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji;

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji, zlasti ko gre za nova mala 
in mikro podjetja oziroma za mala in 
srednja podjetja, ki jih ustanovijo mladi 
ali imajo sedež na podeželju; 

Or. fr

Predlog spremembe 7
Michael Theurer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji;

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji; zato meni, da so potrebne 
alternativne možnosti financiranja, da bi 
lahko krili potrebo zlasti malih in srednjih 
podjetij po kreditih;

Or. de
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Predlog spremembe 8
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji;

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji in tako zlasti mikro in 
malim subjektom preprečujejo dostop do 
podpore;

Or. en

Predlog spremembe 9
Oldřich Vlasák

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji;

3. opozarja na razmere v mnogih državah 
članicah, kjer komercialne banke malim in 
srednjim podjetjem še naprej ponujajo 
investicijska sredstva pod neprimerno 
strogimi pogoji; poudarja pomen 
predhodnega in naknadnega ocenjevanja 
predlagane in sprejete zakonodaje, katere 
namen je pomagati malim in srednjim 
podjetjem pri dostopu do financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 10
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

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

3 a. poudarja vlogo zadružnih bank pri 
financiranju malih in srednjih podjetij, 
socialnega gospodarstva in regionalnih 
ali lokalnih naložb majhnega obsega;

Or. en

Predlog spremembe 11
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poziva države članice, naj odpravijo 
ovire in omejitve, ki utegnejo zadrugam in 
socialnim podjetjem preprečevati dostop 
do evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, ter naj ustvarijo okolje, v katerem 
bodo dobrodošle trajnostne naložbe v 
ekološke in socialne inovacije ter 
ustvarjanje delovnih mest na lokalni in 
regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 12
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj okrepijo podporo bančni 
uniji, da se bodo banke vrnile k 
financiranju realnega gospodarstva in 
podpiranju zasebnih in javnih naložbenih 
potreb, glede na to, da številne banke, ki 
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so bile dokapitalizirane z javnim 
denarjem, niso namenjale finančne 
pomoči malim in srednjim podjetjem ter 
naložbam na regionalni in lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 13
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izpostavlja vlogo regionalnih 
decentraliziranih finančnih institucij, ki so 
lokalnemu gospodarstvu zagotavljale 
solidne možnosti financiranja tudi med 
krizo finančnega trga, in poudarja, da bi 
bilo treba te deloma sindikalno obarvane 
lokalne in regionalne strukture ohraniti in 
razširiti;

4. izpostavlja vlogo regionalnih 
decentraliziranih finančnih institucij, ki so 
regionalnemu in lokalnemu gospodarstvu 
zagotavljale solidne možnosti financiranja 
tudi med krizo finančnega trga, in 
poudarja, da bi bilo treba okrepiti te 
deloma zadružno obarvane lokalne in 
regionalne strukture; poleg tega opozarja 
na pomen, ki ga imajo možnosti 
najemanja mikrokreditov in 
razpoložljivost alternativnega 
financiranja za mikro, mala in srednja 
podjetja, ki jih je treba v strategijah za 
izhod iz krize in dolgoročnih ciljih EU 
postaviti v ospredje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. opozarja, da bi bilo treba v prihodnje 
okrepiti uporabo finančnih instrumentov 
v kohezijski politiki, zlasti v povezavi z 



AM\1011505SL.doc 9/11 PE524.652v01-00

SL

malimi in srednjimi podjetji, saj se s tem 
lahko zagotovi obnavljanje sredstev, 
spodbuja javno-zasebna partnerstva in 
dosega multiplikacijski učinek s 
proračunom EU;

Or. en

Predlog spremembe 15
Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5а. pozdravlja predlog Komisije, da se 
MSP olajša dostop do bančnega in 
nebančnega financiranja, saj  sta razvoj 
in spodbujanje MSP osrednja elementa 
regionalne politike v času krize; 

Or. bg

Predlog spremembe 16
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. istočasno poudarja, da je nujno ohraniti 
tudi možnost neposrednega podeljevanja 
nepovratne pomoči, saj se s tem regijam 
omogoča izbira ustreznega instrumenta ali 
kombinacije instrumentov v skladu z 
regionalnimi potrebami; meni, da v 
primerjavi s standardnimi instrumenti EU 
ne sme prihajati do večjih ovir za 
individualne rešitve na regionalni ravni;

6. istočasno poudarja, da je nujno ohraniti 
tudi možnost neposrednega podeljevanja 
nepovratne pomoči, saj se s tem lokalnim 
oblastem in regijam omogoča izbira 
ustreznega instrumenta ali kombinacije 
instrumentov v skladu z regionalnimi 
potrebami;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zahteva temeljita finančna poročila in 
preglednost finančnih instrumentov, ne da 
bi obenem z novimi in dodatnimi 
zahtevami izničili eno izmed osrednjih 
prednosti obnovljivih instrumentov, tj. 
manjšo upravno obremenitev za mala in 
srednja podjetja;

7. zahteva, da se za finančne instrumente 
uporabljajo temeljiti procesi poročanja, 
spremljanja in revizije, ne da bi obenem z 
novimi in dodatnimi zahtevami izničili eno 
izmed osrednjih prednosti obnovljivih 
instrumentov, tj. manjšo upravno 
obremenitev za mala in srednja podjetja; 
glede tega poudarja posebno naravo 
finančnih instrumentov v kohezijski 
politiki, ki na splošno financirajo projekte 
v manj razvitih regijah in v regijah z 
gospodarskimi težavami, s ciljem 
izboljšanja okoliščin tržne nepopolnosti in 
neoptimalnih naložb in se torej ne 
osredotočajo zgolj na kratkoročno 
donosnost, temveč tudi na velike 
družbeno-ekonomske koristi;

Or. en

Predlog spremembe 18
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo, naj okrepi 
komunikacije in odnose z Evropsko 
investicijsko banko glede zasnove 
prilagojenih posojil in jamstvenih shem; 
spodbuja Evropsko investicijsko banko, 
naj sodeluje z državami članicami in 
regijami pri njihovem izvajanju novih 
inovativnih finančnih instrumentov iz 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov ter naj nadaljuje s svojo 
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investicijsko strategijo, usmerjeno v sektor 
socialnega gospodarstva; poleg tega 
poziva Evropsko investicijsko banko, naj 
preuči tudi možnost večje prožnosti pri 
določanju višine takšnih prilagojenih 
posojil in drugih s tem povezanih shem ter 
pravil, ki jih urejajo, da bi bila kar najbolj 
skladna s finančnimi instrumenti, ki se 
zagotavljajo prek evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, zlasti ko gre za 
ustrezno financiranje za mlade podjetnike 
in socialna podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 19
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poziva, naj se pri zakonodaji in 
regulaciji finančnih trgov v večji meri 
upoštevajo posebnosti lokalne in 
regionalne ravni in njune dvojne funkcije, 
ter ob tem opozarja, da so lahko mesta in 
regije na finančnih trgih dolgoročni 
vlagatelji ali pa predmet naložb.

8. poziva, naj se pri zakonodaji in 
regulaciji finančnih trgov v večji meri 
upoštevajo posebnosti lokalne in 
regionalne ravni; ob tem opozarja, da so 
lahko mesta in regije na finančnih trgih 
dolgoročni vlagatelji in istočasno 
naložbeni cilji.

Or. en


