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Predlog spremembe 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

predlogu predlogu

UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o Evropskem skladu za strateške naložbe 
ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 
in Uredbe (EU) št. 1316/2013

o Evropskem načrtu za strateške naložbe 
ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 
in Uredbe (EU) št. 1316/2013

Or. es

Obrazložitev

Poimenovanje „sklad“ ni povsem ustrezno, primerneje bi bilo uporabiti izraz „načrt“. Če bo 
ta predlog spremembe sprejet, bi bilo treba zakonodajno besedilo prilagoditi temu novemu 
poimenovanju.

Predlog spremembe 20
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je posledica
nesorazmerne ureditve, ki je še vedno 
prisotna na notranjem trgu, negotovosti 
na trgih glede prihodnjih gospodarskih 
gibanj, varčevalnih politik in strogih
javnofinančnih omejitev, ki jih je državam 
članicam naložila trojka. Nezadostne 
naložbe upočasnjujejo potrošnjo in
gospodarsko okrevanje ter negativno 
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konkurenčnost. vplivajo na ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročne obete za rast in konkurenčnost.

Or. it

Predlog spremembe 21
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah in ozemeljskih enotah.
Nezadostne naložbe upočasnjujejo 
gospodarsko okrevanje in negativno 
vplivajo na ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročne obete za rast in konkurenčnost.

Or. fr

Predlog spremembe 22
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
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javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast, ohranjanje 
socialnih modelov in konkurenčnost.

Or. fr

Predlog spremembe 23
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize
ter napak pri gospodarskem upravljanju
se je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje kakovostnih ciljno 
usmerjenih naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

Or. en

Predlog spremembe 24
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica varčevalnih politik, vključno z 
nižjimi plačami in nižjo javno porabo, ki 
so zmanjšale skupno povpraševanje in 
povečale negotovost na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj, in 
javnofinančnih omejitev, ki so bile v 
državah članicah uvedene s pravili Pakta 
za stabilnost in rast, ter nepripravljenosti 
ECB, da odločno posreduje na trgih 
javnih obveznic. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest in dolgoročne obete za rast.

Or. en

Predlog spremembe 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in
konkurenčnost.

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe zavirajo
gospodarsko okrevanje in negativno 
vplivajo na ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročne obete za rast, konkurenčnost in
možnost ohranitve ustrezne socialne 
varnostne mreže, kar je v nekaterih 
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državah članicah povzročilo absolutno 
revščino.

Or. it

Predlog spremembe 26
Ulrike Trebesius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se 
je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 
2007, ko je dosegel najvišjo raven, se je 
obseg naložb znižal za približno 15 %.
Pomanjkanje naložb v Uniji je zlasti 
posledica strukturnih težav, nevzdržnih 
dolgov in negotovosti na trgih glede 
prihodnjih gospodarskih gibanj in 
javnofinančnih omejitev v državah 
članicah. Nezadostne naložbe 
upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in 
negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročne obete za rast in 
konkurenčnost.

Or. en

Predlog spremembe 27
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) Ustrezne ravni javnih naložb so 
ključne za financiranje javnih dobrin, 
spodbujanje zasebnih naložb, ki so 
izredno nizke, in ustvarjanje novih 
kakovostnih delovnih mest.
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Predlog spremembe 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropski sklad za strateške naložbe 
(EFSI) bo temeljil na obstoječih virih EU 
in ne bo pridobival javnega „svežega“ 
denarja, razen dodatnih 5 milijard EUR 
od Evropske investicijske banke (EIB).

Or. en

Predlog spremembe 29
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 b) Evropski sklad za strateške naložbe 
bi moral nameniti posebno pozornost 
projektom v državah članicah in regijah, 
ki še vedno zelo trpijo zaradi krize, ti 
projekti pa bi morali biti usmerjeni v 
zmanjšanje razlik, zlasti kar zadeva 
stopnjo brezposelnosti in zaposlovanja. 
Potrebo po ustvarjanju novih kakovostnih 
delovnih mest na ustreznih ravneh je 
treba posebej obravnavati v evropski 
naložbeni strategiji, h kateri bi moral 
prispevati Evropski sklad za strateške 
naložbe.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Strukturne reforme 
in javnofinančna disciplina so se predolgo 
uporabljale za zmanjševanje potrebe po 
spodbujanju naložb. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko
usklajevanje gospodarskih, fiskalnih, 
socialnih in proračunskih politik prispeva 
k vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 
katerem bodo naložbeni projekti podpirali 
zaposlovanje in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 
rast.

Or. fr

Predlog spremembe 31
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti ustvarjali zaposlovanje, 
okrepili povpraševanje in omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

Or. en
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Predlog spremembe 32
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Strukturne reforme 
in javnofinančna disciplina so potrebne za 
spodbujanje naložb s trdno podlago ter 
spodbujanje stalne in trajnostne rasti.
Poleg ponovnega zagona pri financiranju 
naložb lahko to dvoje prispeva k 
vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 
katerem bodo naložbeni projekti podpirali 
zaposlovanje in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 
rast.

Or. fr

Predlog spremembe 33
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg 
ponovnega zagona pri financiranju 
naložb lahko to dvoje prispeva k 
vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 
katerem bodo naložbeni projekti podpirali
zaposlovanje in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Oblikovati je treba 
naložbene projekte, ki so usmerjeni v 
najbolj prizadete regije in imajo dodano 
vrednost za družbo, da bi pomagali 
podpreti in vzpostaviti srednje- do 
dolgoročno zaposlovanje in povpraševanje.
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rast.

Or. en

Predlog spremembe 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti ustvarjali kakovostna 
delovna mesta in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 
rast.

Or. en

Predlog spremembe 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg 
ponovnega zagona pri financiranju 
naložb lahko to dvoje prispeva k 
vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 
katerem bodo naložbeni projekti podpirali 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje za 
ponovni zagon financiranja naložb, ko
bodo naložbeni projekti podpirali 
zaposlovanje, povpraševanje in socialno in 
teritorialno kohezijo ozemelj ter omogočili 
trajno povečanje potenciala za rast.
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zaposlovanje in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 
rast.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg 
ponovnega zagona pri financiranju 
naložb lahko to dvoje prispeva k 
vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v 
katerem bodo naložbeni projekti podpirali 
zaposlovanje in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 
rast.

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbuditev
naložb je treba sprejeti ukrepe, ki lahko
pomagajo vzpostaviti krog pozitivnih 
učinkov, v katerem bodo naložbeni projekti 
podpirali dolgoročno in visokokakovostno
zaposlovanje in povpraševanje, kar bo 
omogočilo trajno povečanje potenciala za 
rast.

Or. it

Predlog spremembe 37
Ulrike Trebesius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za naložbe v okviru 
Evropskega sklada za strateške naložbe so 
potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina, ki lahko 
pomagajo ustvariti okolje, ki bo dodatno 
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pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

spodbudilo naložbe, rast in ustvarjanje 
delovnih mest. Poleg ponovnega zagona 
pri financiranju naložb lahko to dvoje 
prispeva k vzpostavitvi kroga pozitivnih 
učinkov, v katerem bodo naložbeni projekti 
podpirali zaposlovanje in povpraševanje ter 
omogočili trajno povečanje potenciala za 
rast.

Or. en

Predlog spremembe 38
Anne Sander

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 
javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali zaposlovanje 
in povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast. Zato bi se 
moral EFSI prednostno osredotočati na 
mala in srednja podjetja, ker imajo velik 
potencial za ustvarjanje delovnih mest in 
zato ključno prispevajo k spodbuditvi 
ponovne rasti v Evropi.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 a) Da bi ustvarili velike gospodarske in 
socialne koristi, bi bilo treba na 
nacionalni ravni izvesti širok sklop 
gospodarskih in socialnih reform. Take 
reforme bi morale biti na primer 
usmerjene v zagotovitev celovitega in 
enakega dostopa do visokokakovostnih
sistemov izobraževanja in usposabljanja, 
kakovostnih ustanov za varstvo otrok in 
ustrezno financiranih zdravstvenih 
sistemov, v zagotovitev enake udeležbe 
žensk in moških na trgu dela ter razvoj 
poštenih in učinkovitih sistemov davčne 
politike, ki uspešno odpravljajo prakse 
davčne goljufije in utaje ali izogibanja 
davkom.

Or. en

Predlog spremembe 40
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2 b) Da bi povečali vplive Evropskega 
sklada za strateške naložbe na 
zaposlovanje, bi morale države članice 
izvajati dopolnilne ukrepe, kot so 
usposabljanje ali druge aktivne politike 
trga dela.

Or. en

Predlog spremembe 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Za obvladovanje gospodarske 
stagnacije, deflacije in visoke 
brezposelnosti v EU so potrebne socialne 
naložbe, in sicer naložbe v ljudi, da bi jim 
zagotovili spretnosti in znanja ter utrdili 
pogoje za ustvarjanje trajnostnih, 
vključujočih in kakovostnih delovnih 
mest.

Or. en

Predlog spremembe 42
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala, da bi 
spodbudila razlaganje proračunskih 
politik na podlagi skladnosti s 
procikličnimi pravili, zaradi česar so se 
morale države odpovedati namenjanju 
sredstev za naložbe, ki so potrebne za 
krepitev gospodarske dejavnosti in 
ustvarjanje visokokakovostnih in 
trajnostnih delovnih mest, tako da so 
nehale izvajati pobude, opredeljene v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.
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Or. fr

Predlog spremembe 43
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov, ki ustvarjajo 
gospodarsko rast in delovna mesta.

Or. en

Predlog spremembe 44
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
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vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih in 
trajnostnih naložbenih projektov, ki 
neposredno vplivajo na realno 
gospodarstvo, rast in zaposlovanje.

Or. fr

Predlog spremembe 45
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov, ki krepijo skladen in 
uravnotežen socialni in gospodarski 
razvoj držav članic v Evropski uniji.

Or. pl

Predlog spremembe 46
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

(4) Med gospodarsko in finančno krizo je 
Unija storila napako, ko se je pretirano 
osredotočala na varčevalne politike, s
čimer je negativno vplivala na rast. To je 
povzročilo povečanje stopenj 
brezposelnosti in revščine. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Zato je potrebno nadaljnje in 
dopolnilno ukrepanje za zagotovitev, da 
bodo potrebe Unije po naložbah 
obravnavane in da bo razpoložljiva 
likvidnost na trgu učinkovito usmerjena v 
financiranje izvedljivih naložbenih 
projektov, pri čemer se je treba jasno 
osredotočiti na njihov potencial za 
ustvarjanje rasti in delovnih mest ter 
koristi za družbo kot celoto. Vendar je 
treba upoštevati, da lahko „poljubna“ 
naložba brez cilja in meril povzroči 
ogromno škodo in da EU potrebuje 
naložbo, ki je usmerjena v ustvarjanje 
dodane vrednosti za državljane EU in 
zmanjšanje neenakosti ter ki je trajnostna 
v gospodarskem, socialnem in okoljskem 
smislu.

Or. en

Predlog spremembe 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si 
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
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rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov, pri čemer se je treba 
jasno osredotočiti na njihov potencial za 
ustvarjanje rasti in delovnih mest ter 
koristi za družbo kot celoto.

Or. en

Predlog spremembe 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb 
v Uniji, delno s povečanjem kapitala 
januarja 2013. Potrebno je nadaljnje 
ukrepanje za zagotovitev, da bodo potrebe 
Unije po naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

(4) Med gospodarsko in finančno krizo je 
Unija ves čas izvajala varčevalne politike, 
ki so povzročile zelo hudo socialno in 
družbeno krizo ter ovirale strateške 
naložbe, potrebne za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast. Nujno je potrebno
nadaljnje ukrepanje za zagotovitev, da 
bodo potrebe Unije po naložbah 
obravnavane in da bo razpoložljiva 
likvidnost na trgu učinkovito usmerjena v 
financiranje izvedljivih naložbenih 
projektov v smislu ustvarjanja 
visokokakovostnih delovnih mest z vsemi 
pripadajočimi pravicami ter z vidika 
okolja in trajnostnosti.

Or. fr
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Predlog spremembe 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si
je Unija ves čas prizadevala spodbujati 
rast, zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, s katero je bil 
uveden pristop za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Tudi Evropska 
investicijska banka (EIB) je okrepila svojo 
vlogo pri izvajanju in spodbujanju naložb v 
Uniji, delno s povečanjem kapitala januarja 
2013. Potrebno je nadaljnje ukrepanje za 
zagotovitev, da bodo potrebe Unije po 
naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje izvedljivih 
naložbenih projektov.

(4) Med gospodarsko in finančno krizo, ki 
v veliko državah članicah še vedno traja, 
se je Unija ves čas trudila spodbujati rast, 
zlasti s pobudami, opredeljenimi v 
strategiji Evropa 2020, katere cilji glede 
odprave brezposelnosti in revščine še niso 
bili doseženi. Tudi Evropska investicijska 
banka (EIB) si je prizadevala za okrepitev 
svoje vloge pri izvajanju in spodbujanju 
naložb v Uniji, delno s povečanjem 
kapitala januarja 2013, vendar je 
mikropodjetjem in MSP namenila le zelo 
skromna sredstva. Potrebno je nadaljnje 
ukrepanje za zagotovitev, da bodo potrebe 
Unije po naložbah obravnavane in da bo 
razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito 
usmerjena v financiranje gospodarsko in 
okoljsko izvedljivih naložbenih projektov s 
poudarkom na novoustanovljenih 
podjetjih z inovativnimi projekti in 
mikropodjetjih.

Or. it

Predlog spremembe 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4 a) Projekti manjšega obsega ustvarjajo 
finančne donose in tudi spodbujajo 
socialne učinke prelivanja, ki ustvarjajo 
pogoje za trajnostno, vključujočo in 
okolju prijazno rast.
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Predlog spremembe 51
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 
15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 
predstavil sklop političnih usmeritev za 
Evropsko komisijo. Politične usmeritve 
pozivajo k mobilizaciji „do 300 milijard 
evrov dodatnih javnih in zasebnih naložb 
v realni sektor gospodarstva v naslednjih 
treh letih“ za spodbujanje naložb za 
ustvarjanje delovnih mest.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 52
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 
15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 
predstavil sklop političnih usmeritev za
Evropsko komisijo. Politične usmeritve 
pozivajo k mobilizaciji „do 300 milijard 
evrov dodatnih javnih in zasebnih naložb v 
realni sektor gospodarstva v naslednjih treh 
letih“ za spodbujanje naložb za ustvarjanje 
delovnih mest.

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 
15. julija 2014 Evropskemu parlamentu 
predstavil sklop političnih usmeritev za
sedanje parlamentarno obdobje. Politične 
usmeritve pozivajo k mobilizaciji „do 300 
milijard evrov dodatnih javnih in zasebnih 
naložb v realni sektor gospodarstva v 
naslednjih treh letih“ za spodbujanje 
naložb za ustvarjanje delovnih mest.

Or. fr
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Predlog spremembe 53
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija je 26. novembra 2014 
predstavila sporočilo z naslovom 
„Naložbeni načrt za Evropo“1, ki 
predvideva ustanovitev Evropskega sklada 
za strateške naložbe (EFSI), pregleden 
dinamični seznam naložbenih projektov 
na evropski ravni, vzpostavitev 
svetovalnega vozlišča (Evropsko 
svetovalno vozlišče za naložbe – EIAH) in 
ambiciozen načrt za odpravo ovir za
naložbe in dokončanje enotnega trga.

črtano

__________________
1 Sporočilo Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropski centralni banki, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in Evropski 
investicijski banki z naslovom „Naložbeni 
načrt za Evropo“. COM(2014) 903 final.

Or. en

Predlog spremembe 54
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Komisija je 26. novembra 2014 
predstavila sporočilo z naslovom
„Naložbeni načrt za Evropo“1, ki 
predvideva ustanovitev Evropskega sklada 
za strateške naložbe (EFSI), pregleden 
dinamični seznam naložbenih projektov 
na evropski ravni, vzpostavitev 

(6) Komisija je 26. novembra 2014 
predstavila sporočilo z naslovom
„Naložbeni načrt za Evropo“1, ki 
predvideva ustanovitev Evropskega sklada 
za strateške naložbe (EFSI) in vzpostavitev 
svetovalnega vozlišča (Evropsko 
svetovalno vozlišče za naložbe – EIAH).
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svetovalnega vozlišča (Evropsko 
svetovalno vozlišče za naložbe – EIAH) in 
ambiciozen načrt za odpravo ovir za 
naložbe in dokončanje enotnega trga.

__________________ __________________
1 Sporočilo Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropski centralni banki, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in Evropski 
investicijski banki z naslovom „Naložbeni 
načrt za Evropo“. COM(2014) 903 final.

1 Sporočilo Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropski centralni banki, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru, Odboru regij in Evropski 
investicijski banki z naslovom „Naložbeni 
načrt za Evropo“. COM(2014) 903 final.

Or. en

Predlog spremembe 55
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski svet je 18. decembra 2014 v 
sklepih poudaril, da je „spodbujanje 
naložb in odpravljanje nedelovanja trga v 
Evropi eden od ključnih političnih 
izzivov“ in da bo „nova usmerjenost v 
naložbe skupaj z zavezo držav članic, da 
okrepijo strukturne reforme in si 
prizadevajo za rasti prijazno fiskalno 
konsolidacijo, zagotovila temelje za rast in 
delovna mesta v Evropi“ ter pozval k 
ustanovitvi Evropskega sklada za 
strateške naložbe (EFSI) v skupini EIB, s 
katerim naj bi se v obdobju 2015–2017 
mobiliziralo za 315 milijard EUR novih 
naložb.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 56
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.778v01-00 24/110 AM\1052802SL.doc

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski svet je 18. decembra 2014 v 
sklepih poudaril, da je „spodbujanje 
naložb in odpravljanje nedelovanja trga v 
Evropi eden od ključnih političnih 
izzivov“ in da bo „nova usmerjenost v 
naložbe skupaj z zavezo držav članic, da 
okrepijo strukturne reforme in si 
prizadevajo za rasti prijazno fiskalno 
konsolidacijo, zagotovila temelje za rast in 
delovna mesta v Evropi“ ter pozval k 
ustanovitvi Evropskega sklada za strateške 
naložbe (EFSI) v skupini EIB, s katerim 
naj bi se v obdobju 2015–2017 
mobiliziralo za 315 milijard EUR novih 
naložb.

(7) Evropski svet je 18. decembra 2014 
pozval k ustanovitvi Evropskega sklada za 
strateške naložbe (EFSI) v skupini EIB, s 
katerim naj bi se v obdobju 2015–2017 
mobiliziralo za 315 milijard EUR novih 
naložb.

Or. it

Predlog spremembe 57
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. 
Strategija temelji na treh stebrih: 
mobilizaciji financiranja za naložbe, 
zagotavljanju financiranja za realni 
sektor gospodarstva in izboljšanju 
naložbenega okolja v Uniji.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 58
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija
temelji na treh stebrih: mobilizaciji
financiranja za naložbe, zagotavljanju
financiranja za realni sektor gospodarstva 
in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji.

(8) Če bi bil EFSI dobro usmerjen in 
demokratično upravljan, bi lahko postal
del celovitega pristopa k obravnavi 
negotovosti, povezanih z javnimi in 
zasebnimi naložbami. Strategija in EFSI bi 
morala preseči njegove sedanje tri stebre: 
mobilizacijo financiranja za naložbe,
zagotavljanje financiranja za realni sektor 
gospodarstva in izboljšanje naložbenega 
okolja v Uniji, da bi dosegla vsaj:

– strukturo upravljanja, ki upošteva 
osnovna demokratična načela,

– sistem zavor in ravnotežja, ki zagotavlja, 
da naložba, ki je prejela podporo EFSI, ne 
bo oslabila vrednot Unije in tudi ne bo 
ustvarila neželenih negativnih učinkov,

– vključitev deležnikov in pravico veta v 
zvezi z naložbami, ki niso v skladu s cilji 
strategije Evropa 2020 in merili iz člena 5,

– sklop meril, ki bodo zagotovila, da se ne 
bo izvedla „poljubna“ naložba, ampak 
naložba za doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020, s katerimi se bodo zmanjšali 
brezposelnost in revščina ter ekološki 
odtis.

Or. en

Predlog spremembe 59
Milan Zver

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
financiranja za naložbe, zagotavljanju 
financiranja za realni sektor gospodarstva 
in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji.

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
financiranja za naložbe, zagotavljanju 
financiranja za realni sektor gospodarstva 
in izboljšanju naložbenega okolja v 
Uniji. Brez izboljšanja naložbenega 
okolja, bo EFSI težko dosegel svoj namen. 
V tem pogledu je pomembna resnična 
zavezanost nadaljnji konsolidaciji 
enotnega notranjega trga EU, s 
poudarkom na enotnem digitalnem trgu.

Or. sl

Predlog spremembe 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
financiranja za naložbe, zagotavljanju 
financiranja za realni sektor gospodarstva 
in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji.

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
financiranja za naložbe, zagotavljanju 
financiranja za realni sektor gospodarstva z
ustvarjanjem visokokakovostnih delovnih 
mest z vsemi pripadajočimi pravicami in v 
skladu s standardi Mednarodne 
organizacije dela ter izboljšanju 
naložbenega okolja v Uniji, zlasti na 
območjih, ki jih je najbolj prizadela kriza, 
nato pa še zmanjšanje proračunskih 
sredstev na podlagi varčevalnih načrtov, 
da bi zmanjšali gospodarske razlike, ki 
lahko povzročijo nove gospodarske in 
socialne krize.

Or. fr
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Predlog spremembe 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
financiranja za naložbe, zagotavljanju 
financiranja za realni sektor gospodarstva 
in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji.

(8) EFSI je del celovitega pristopa k 
obravnavi negotovosti, povezanih z 
javnimi in zasebnimi naložbami. Strategija 
temelji na treh stebrih: mobilizaciji 
financiranja za naložbe, zagotavljanju 
financiranja za realni sektor gospodarstva 
in izboljšanju naložbenega okolja v Uniji.
Sklad mora začeti delovati čim prej, da bo 
naložbe mogoče začeti izvajati v letu 2015.

Or. es

Predlog spremembe 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 
okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 
regulativne predvidljivosti. Te 
spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 
delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 
celotni Uniji.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 63
Mara Bizzotto
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 
okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 
regulativne predvidljivosti. Te 
spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 
delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 
celotni Uniji.

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe,
zmanjšanjem birokracije, okrepitvijo 
enotnega trga in izboljšanjem regulativne 
predvidljivosti. Te spremljajoče dejavnosti 
naj bi koristile delovanju EFSI, pa tudi 
širše naložbam v celotni Uniji.

Or. it

Predlog spremembe 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 
okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 
regulativne predvidljivosti. Te spremljajoče 
dejavnosti naj bi koristile delovanju EFSI, 
pa tudi širše naložbam v celotni Uniji.

(9) Naložbeno okolje v Uniji je treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 
okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 
regulativne gotovosti. Te spremljajoče 
dejavnosti naj bi koristile delovanju EFSI, 
pa tudi širše naložbam v celotni Uniji.

Or. it

Predlog spremembe 65
Ulrike Trebesius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 
okrepitvijo enotnega trga in izboljšanjem 
regulativne predvidljivosti. Te 

(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba 
izboljšati z odpravo ovir za naložbe, 
okrepitvijo enotnega trga, ohranitvijo 
zadostne prožnosti trgov dela, 
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spremljajoče dejavnosti naj bi koristile 
delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v 
celotni Uniji.

zagotavljanjem, da so stroški dela, 
vključno s plačami, skladni s 
produktivnostjo, spodbujanjem sistemov 
socialnega varstva, ki zagotavljajo, da je 
delo privlačno, prestrukturiranjem in
kapitalizacijo bank, izboljšanjem
učinkovitosti javnih upravnih in davčnih 
sistemov ter izboljšanjem regulativne 
predvidljivosti. Te spremljajoče dejavnosti 
naj bi koristile delovanju EFSI, pa tudi 
širše naložbam v celotni Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 66
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji, 
zlasti v euroobmočju, ter zagotavljati večji 
dostop do financiranja, ki naj bi koristil 
zlasti malim in srednjim podjetjem. Poleg 
tega je primerno, da se koristi večjega 
dostopa do financiranja razširijo tudi na 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo k okrepitvi konkurenčnosti 
evropskih podjetij in podpiranju 
zaposlovanja.

Or. it

Predlog spremembe 67
Ivo Vajgl
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja.
Večji dostop do financiranja naj bi koristil 
zlasti malim in srednjim podjetjem. Poleg 
tega je primerno, da se koristi večjega 
dostopa do financiranja razširijo tudi na 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne, politične in teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 68
Jutta Steinruck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja.
Večji dostop do financiranja naj bi koristil 
zlasti malim in srednjim podjetjem. Poleg 
tega je primerno, da se koristi večjega 
dostopa do financiranja razširijo tudi na 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Glavni namen vseh ukrepov 
mora biti spodbujanje naložb v celostne 
socialne politike v skladu s svežnjem o 
socialnih naložbah iz leta 2013.
Premagovanje trenutnih težav na področju 
naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 
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krepitvi gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 69
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja, ki 
bi bilo enostavnejše, dostopnejše in bolj 
funkcionalno. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

Or. fr

Predlog spremembe 70
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja.
Večji dostop do financiranja naj bi
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naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

prednostno koristil malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

Or. fr

Predlog spremembe 71
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja.
Večji dostop do financiranja naj bi koristil 
zlasti malim in srednjim podjetjem, ki so 
zaslužna za več kot 80 % novo ustvarjenih 
delovnih mest v Evropski uniji. Poleg tega 
je primerno, da se koristi večjega dostopa 
do financiranja razširijo tudi na podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo, tj. 
podjetja z do 3 000 zaposlenimi.
Premagovanje trenutnih težav na področju 
naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 
krepitvi gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Brando Benifei

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) EFSI bi moral biti namenjen 
ponovnemu zagonu gospodarske rasti in 
ustvarjanju visokokakovostnih delovnih 
mest v Uniji s podpiranjem naložb in 
prispevanjem k reševanju težav pri 
financiranju in izvajanju produktivnih 
naložb v Uniji ter zagotavljanju večjega 
dostopa do financiranja. Večji dostop do 
financiranja naj bi koristil zlasti malim in 
srednjim podjetjem. Poleg tega je 
primerno, da se koristi večjega dostopa do 
financiranja razširijo tudi na podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo, tj. 
podjetja z do 3 000 zaposlenimi.
Premagovanje trenutnih težav na področju 
naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 
krepitvi gospodarske, socialne in 
teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja s 
ciljem ustvarjanja rasti in kakovostnih 
delovnih mest ter povečanja socialne 
vključenosti. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem, vključno s socialnimi podjetji v 
okviru socialnega gospodarstva. Poleg 
tega je primerno, da se koristi večjega 
dostopa do financiranja razširijo tudi na
podjetja s srednje veliko tržno 
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socialne in teritorialne kohezije. kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 74
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja s 
splošnim ciljem ustvarjanja trajnostne 
rasti in kakovostnih delovnih mest ter 
povečanja socialne vključenosti. Večji 
dostop do financiranja naj bi koristil zlasti 
malim in srednjim podjetjem in 
mikropodjetjem ter socialnemu in 
solidarnostnemu gospodarstvu. Poleg tega 
je primerno, da se koristi večjega dostopa 
do financiranja razširijo tudi na podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo z do
1 500 zaposlenimi. Premagovanje trenutnih 
težav na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

Or. en

Predlog spremembe 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja in 
spodbujati ustvarjanje novih delovnih 
mest. Večji dostop do financiranja naj bi 
koristil zlasti malim in srednjim podjetjem.
Poleg tega je primerno, da se koristi 
večjega dostopa do financiranja razširijo 
tudi na podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

Or. es

Obrazložitev

Ustvarjanje delovnih mest bi moralo biti prednostni cilj EFSI, zato bi moralo biti izrecno 
navedeno.

Predlog spremembe 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja 
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju izvedljivih 
projektov za ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest s 
pripadajočimi pravicami, podpirati 
podjetja na območjih, ki jih je kriza 
najbolj prizadela, prispevati k izvajanju 
produktivnih naložb v Uniji ter zagotavljati 
večji dostop do financiranja. Večji dostop 
do financiranja naj bi koristil zlasti malim 
in srednjim podjetjem. Premagovanje 
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na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

trenutnih težav na področju naložb v 
Evropi naj bi pripomoglo h krepitvi 
gospodarske, socialne in teritorialne 
kohezije.

Or. fr

Predlog spremembe 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Namen EFSI bi moral biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja. Večji dostop do financiranja
naj bi koristil zlasti malim in srednjim 
podjetjem. Poleg tega je primerno, da se 
koristi večjega dostopa do financiranja 
razširijo tudi na podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z do 3 000 
zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav 
na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi gospodarske, 
socialne in teritorialne kohezije.

(10) Namen EFSI mora biti prispevati k 
reševanju težav pri financiranju in 
izvajanju produktivnih naložb v Uniji ter 
zagotavljati večji dostop do financiranja.
Večji dostop do financiranja mora koristiti
zlasti mikropodjetjem in malim in srednjim 
podjetjem ter podjetjem s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo, tj. podjetjem z do 
3 000 zaposlenimi. Premagovanje trenutnih 
težav na področju naložb v Evropi mora 
pripomoči h krepitvi gospodarske, socialne 
in teritorialne kohezije.

Or. it

Predlog spremembe 78
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k zaposlovanju, 
krepitvi konkurenčnosti evropskih podjetij 
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in doseganju ciljev politik Unije.

Or. it

Predlog spremembe 79
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju 
ciljev politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z močnim potencialom za 
ustvarjanje trajnostnih in 
visokokakovostnih delovnih mest, ki 
prispevajo k doseganju ciljev politik Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 80
Jutta Steinruck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko socialno in ekonomsko 
dodano vrednostjo, ki prispevajo k 
doseganju ciljev politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 81
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije, zlasti ciljev glede 
zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, 
socialnega vključevanja ter podnebja in 
energije iz strategije Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 82
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju
dolgoročnih ciljev politik Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 83
Brando Benifei

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko in družbeno
dodano vrednostjo ter potencialom za 
ustvarjanje delovnih mest, ki prispevajo k 
doseganju ciljev politik Unije, zlasti ciljev 
glede zaposlovanja iz strategije Evropa 
2020.
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Or. en

Predlog spremembe 84
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko in socialno
dodano vrednostjo, ki prispevajo k 
doseganju ciljev politik Unije in 
preprečevanju nadaljnjih razhajanj med 
gospodarstvi držav članic. Zato bi moral 
biti EFSI odprt za podpiranje uporabe 
tehnologije in energetskih virov, ki so na 
voljo v državah članicah.

Or. pl

Predlog spremembe 85
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo in dodano vrednostjo v smislu 
ustvarjanja delovnih mest, ki prispevajo k 
doseganju ciljev politik Unije.

Or. en

Predlog spremembe 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko in socialno
dodano vrednostjo ter potencialom za 
ustvarjanje delovnih mest, ki prispevajo k 
doseganju ciljev politik Unije, zlasti ciljev 
glede zaposlovanja, izobraževanja in 
zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 
2020.

Or. en

Predlog spremembe 87
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe, usmerjene v regije z visoko
brezposelnostjo in revščino, ter naložbe z 
visoko ekonomsko in socialno dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije, zlasti ciljev glede 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 
2020. Financirati se ne sme noben 
projekt, ki ovira doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020 ali negativno vpliva na 
ustvarjanje delovnih mest ali okolje.

Or. en

Predlog spremembe 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije. Uporaba sklada EFSI za 
krepitev naložb v izobraževanje in 
socialno infrastrukturo lahko prispeva k 
izboljšanju močno načete kohezije v 
Evropi.

Or. es

Obrazložitev

Eden od ciljev EFSI (člen 5(2)) je podpirati naložbe v izobraževanje in socialno 
infrastrukturo. To je dobra priložnost za krepitev kohezije v Evropi.

Predlog spremembe 89
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko socialno in ekonomsko 
dodano vrednostjo, zlasti v smislu 
ustvarjanja novih javnih storitev, ki 
prispevajo k doseganju ciljev politik Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11



PE551.778v01-00 42/110 AM\1052802SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) EFSI bi moral podpirati strateške 
naložbe z visoko ekonomsko dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije.

(11) EFSI mora podpirati strateške naložbe 
z visoko ekonomsko in socialno dodano 
vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev 
politik Unije glede zagotavljanja 
visokokakovostnih delovnih mest in 
ustrezne ravni socialnega varstva, ki jih 
bo mogoče doseči s podpiranjem 
mikropodjetij, malih in srednjih podjetij 
ter mladih novoustanovljenih podjetij z 
inovativnimi projekti, ki se ne morejo 
vedno financirati s sredstvi, ki so na voljo 
sedaj.

Or. it

Predlog spremembe 91
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) EFSI bi moral upoštevati 
ozemeljske razsežnosti strateških naložb, 
tako da bi svoje dejavnosti usmeril v 
izenačevanje ravni naložb med mestnimi 
in podeželskimi območji. EFSI bi moral 
za zagotovitev boljše teritorialne kohezije 
spodbujati naložbe, ki to lahko dosežejo, 
zlasti na primestnih območjih, ki imajo 
ključno vlogo pri usklajevanju in krepitvi 
povezave med mestnimi in podeželskimi 
območji.

Or. fr

Predlog spremembe 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) EFSI mora dajati prednost 
naložbam v gospodarsko najšibkejših 
regijah, ki se spopadajo z visoko stopnjo 
brezposelnosti, ter malim in srednjim 
podjetjem v teh regijah, saj imajo ta zelo 
omejen dostop do financiranja, s ciljem, 
da se zmanjšajo razlike in se zagotovi večji 
učinek teh prizadevanj tam, kjer so ta 
najbolj potrebna.

Or. es

Predlog spremembe 93
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 
pomoč, da bi lahko pridobila financiranje
na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 
tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 
pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 
tako da bi EIB in Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIS) omogočil 
zagotavljanje neposrednih in posrednih 
kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji se srečujejo z 
resnimi likvidnostnimi težavami in ne 
morejo pridobiti financiranja na trgu in 
posojil kreditnih institucij, zlasti za 
naložbe z večjo stopnjo tveganja. EFSI bi 
moral tem podjetjem pomagati premostiti 
pomanjkanje kapitala, tako da bi EIB in 
Evropskemu investicijskemu skladu (EIS) 
omogočil zagotavljanje neposrednih in 
posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

Or. it
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Predlog spremembe 94
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 
pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 
na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 
tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 
pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 
tako da bi EIB in Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIS) omogočil 
zagotavljanje neposrednih in posrednih 
kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 
pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 
na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 
tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 
pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 
tako da bi EIB in Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIS) omogočil 
zagotavljanje neposrednih in posrednih 
kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI. EFSI 
mora upoštevati posebne naložbene 
pogoje v državah z manj razvitimi 
finančnimi trgi.

Or. pl

Predlog spremembe 95
Thomas Mann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 
pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 
na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 
tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 
pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 
tako da bi EIB in Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIS) omogočil 
zagotavljanje neposrednih in posrednih 

(12) Številna mikropodjetja, mala in 
srednja podjetja ter podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo po vsej Uniji 
potrebujejo pomoč, da bi lahko pridobila 
financiranje na trgu, zlasti za naložbe z 
večjo stopnjo tveganja. EFSI bi moral tem 
podjetjem pomagati premostiti 
pomanjkanje kapitala, tako da bi EIB in 
Evropskemu investicijskemu skladu (EIS) 
omogočil zagotavljanje neposrednih in 
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kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

Or. de

Predlog spremembe 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 
pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 
na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 
tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 
pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 
tako da bi EIB in Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIS) omogočil 
zagotavljanje neposrednih in posrednih 
kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

(12) Številna mala in srednja podjetja po 
vsej Uniji potrebujejo pomoč, da bi lahko 
pridobila financiranje na trgu, zlasti za 
naložbe z večjo stopnjo tveganja. EFSI bi 
moral tem podjetjem pomagati premostiti 
pomanjkanje kapitala, tako da bi EIB in 
Evropskemu investicijskemu skladu (EIS) 
omogočil zagotavljanje neposrednih in 
posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

Or. fr

Predlog spremembe 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Številna mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 
pomoč, da bi lahko pridobila financiranje 

(12) Številna mikropodjetja, mala in 
srednja podjetja ter podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo po vsej Uniji 
potrebujejo pomoč, da bi lahko pridobila 
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na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo 
tveganja. EFSI bi moral tem podjetjem 
pomagati premostiti pomanjkanje kapitala, 
tako da bi EIB in Evropskemu 
investicijskemu skladu (EIS) omogočil
zagotavljanje neposrednih in posrednih 
kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

financiranje na trgu, zlasti za naložbe z 
večjo stopnjo tveganja. EFSI mora tem 
podjetjem pomagati premostiti
pomanjkanje kapitala, tako da EIB in 
Evropskemu investicijskemu skladu (EIS)
omogoči zagotavljanje neposrednih in 
posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za 
visokokakovostna listinjenja posojil ter 
drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

Or. it

Predlog spremembe 98
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja malim 
in srednjim podjetjem ter podjetjem s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo
treba usmeriti prek Evropskega 
investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 
lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 
dejavnostih.

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije hitro začele dajati 
pozitivne učinke za podjetja in 
gospodarstvo. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja malim 
in srednjim podjetjem ter podjetjem s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo je treba 
usmeriti prek Evropskega investicijskega 
sklada (EIS), da bi EFSI lahko uporabljal 
izkušnje EIS pri teh dejavnostih.

Or. it

Predlog spremembe 99
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja malim 
in srednjim podjetjem ter podjetjem s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 
treba usmeriti prek Evropskega 
investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 
lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 
dejavnostih.

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Glede na povečano 
odgovornost EIB in potrebo po 
upoštevanju posebnih razmer v državah 
članicah bi bilo treba razširiti upravni 
odbor banke. Dejavnosti EFSI na področju 
zagotavljanja financiranja malim in 
srednjim podjetjem ter podjetjem s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi bilo treba 
usmeriti prek Evropskega investicijskega 
sklada (EIS), da bi EFSI lahko uporabljal 
izkušnje EIS pri teh dejavnostih.

Or. pl

Predlog spremembe 100
Thomas Mann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja malim 
in srednjim podjetjem ter podjetjem s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 
treba usmeriti prek Evropskega 
investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 
lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 
dejavnostih.

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja
mikropodjetjem, malim in srednjim 
podjetjem ter podjetjem s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo bi bilo treba usmeriti 
prek Evropskega investicijskega sklada
(EIS), da bi EFSI lahko uporabljal izkušnje 
EIS pri teh dejavnostih.

Or. de
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Predlog spremembe 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja malim 
in srednjim podjetjem ter podjetjem s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo bi bilo 
treba usmeriti prek Evropskega 
investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI 
lahko uporabljal izkušnje EIS pri teh 
dejavnostih.

(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru 
EIB, da bi sklad lahko uporabil izkušnje in 
dokazane pretekle rezultate ter da bi 
njegove operacije kar najhitreje začele 
dajati pozitivne učinke. Dejavnosti EFSI na 
področju zagotavljanja financiranja
mikropodjetjem, malim in srednjim 
podjetjem ter podjetjem s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo bi bilo treba usmeriti 
prek Evropskega investicijskega sklada
(EIS), da bi EFSI lahko uporabljal izkušnje 
EIS pri teh dejavnostih.

Or. it

Predlog spremembe 102
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo, 
ki neposredno vplivajo na realno 
gospodarstvo. Zlasti bi se moral usmeriti v 
projekte, ki spodbujajo ustvarjanje 
delovnih mest, dolgoročno rast in 
konkurenčnost. EFSI bi moral podpirati 
široko paleto finančnih produktov, 
vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 
instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
pokril potrebe posameznega projekta. Taka 
široka paleta produktov naj bi EFSI 
omogočila prilagajanje potrebam trga, 
hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 
projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 
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spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

za zasebno financiranje, pridobljeno na 
trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 
financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 
tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 
strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 
po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. fr

Predlog spremembe 103
Brando Benifei

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki
ustvarjajo visokokakovostna delovna 
mesta, dolgoročno trajnostno rast in 
konkurenčnost. EFSI bi moral podpirati 
široko paleto finančnih produktov, 
vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 
instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
pokril potrebe posameznega projekta. Taka 
široka paleta produktov naj bi EFSI 
omogočila prilagajanje potrebam trga,
hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 
projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 
za zasebno financiranje, pridobljeno na 
trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 
financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 
tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 
strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 
po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje kakovostnih
delovnih mest, dolgoročno rast in 
konkurenčnost. EFSI bi moral podpirati 
široko paleto finančnih produktov, 
vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 
instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
pokril potrebe posameznega projekta. Taka 
široka paleta produktov naj bi EFSI 
omogočila prilagajanje potrebam trga, 
hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 
projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 
za zasebno financiranje, pridobljeno na 
trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 
financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 
tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 
strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 
po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. pl

Predlog spremembe 105
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo inovacije, razvijanje znanj in 
spretnosti, ustvarjanje kakovostnih
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moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

delovnih mest, dolgoročno rast in 
konkurenčnost. EFSI bi moral podpirati 
široko paleto finančnih produktov, 
vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 
instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
pokril potrebe posameznega projekta. Taka 
široka paleta produktov naj bi EFSI 
omogočila prilagajanje potrebam trga, 
hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 
projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 
za zasebno financiranje, pridobljeno na 
trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 
financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 
tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 
strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 
po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. en

Predlog spremembe 106
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko evropsko dodano vrednostjo. Zlasti 
bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje kakovostnih
delovnih mest, dolgoročno vključujočo
rast, konkurenčnost in socialno 
vključevanje. EFSI bi moral podpirati 
široko paleto finančnih produktov, 
vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 
instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
pokril potrebe posameznega projekta. Taka 
široka paleta produktov naj bi EFSI 
omogočila prilagajanje potrebam trga, 
hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v 
projekte. EFSI ne bi smel biti nadomestilo 
za zasebno financiranje, pridobljeno na 
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nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

trgu, temveč bi moral spodbuditi zasebno 
financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 
tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 
strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 
po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. en

Predlog spremembe 107
Ivo Vajgl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest (s 
posebnim poudarkom na zaposlovanju 
mladih in dolgoročnem zaposlovanju), 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. en
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Predlog spremembe 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje kakovostnih
delovnih mest, dolgoročno rast, 
konkurenčnost in socialno vključevanje.
EFSI bi moral podpirati široko paleto 
finančnih produktov, vključno s 
kapitalskimi in dolžniškimi instrumenti ter 
jamstvi, da bi čim bolje pokril potrebe 
posameznega projekta. Taka široka paleta 
produktov naj bi EFSI omogočila 
prilagajanje potrebam trga, hkrati pa 
spodbujala zasebne naložbe v projekte.
EFSI ne bi smel biti nadomestilo za 
zasebno financiranje, pridobljeno na trgu, 
temveč bi moral spodbuditi zasebno 
financiranje z odpravo nedelovanja trga ter 
tako zagotoviti najučinkovitejšo in najbolj 
strateško porabo javnih sredstev. Zahteva 
po skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. en

Predlog spremembe 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
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spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

spodbujajo ustvarjanje kakovostnih
delovnih mest, dolgoročno in trajnostno
rast ter konkurenčnost. EFSI bi moral 
podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. en

Predlog spremembe 110
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje visokokakovostnih
delovnih mest s pripadajočimi pravicami,
vzpostavitev novega sistema socialnega 
varstva, zaposlovanje in usposabljanje, 
izobraževanje, inovacije in raziskave ter
dolgoročno trajnostno rast, hkrati pa 
stremijo k odpravi neenakosti, revščine in
socialne izključenosti, s katerimi se 
srečujejo številne evropske regije. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 



AM\1052802SL.doc 55/110 PE551.778v01-00

SL

spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 
porabo javnih sredstev. Financiranje iz 
EFSI se v nobenem primeru ne bi smelo 
uporabljati za naložbe, ki jih zagotavlja že 
zasebni sektor. Zahteva po skladnosti z 
načeli o državni pomoči bi morala 
prispevati k takšni učinkoviti in strateški 
porabi.

Or. fr

Predlog spremembe 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z 
visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo.
Zlasti bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest, 
dolgoročno rast in konkurenčnost. EFSI bi 
moral podpirati široko paleto finančnih 
produktov, vključno s kapitalskimi in 
dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi 
čim bolje pokril potrebe posameznega 
projekta. Taka široka paleta produktov naj 
bi EFSI omogočila prilagajanje potrebam 
trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe 
v projekte. EFSI ne bi smel biti 
nadomestilo za zasebno financiranje, 
pridobljeno na trgu, temveč bi moral 
spodbuditi zasebno financiranje z odpravo 
nedelovanja trga ter tako zagotoviti 
najučinkovitejšo in najbolj strateško 

(14) EFSI mora podpirati projekte z visoko 
družbeno in ekonomsko vrednostjo. Zlasti 
bi se moral usmeriti v projekte, ki 
spodbujajo ustvarjanje visokokakovostnih
delovnih mest, vključujočo dolgoročno 
rast, konkurenčnost in socialno 
vključevanje. EFSI bi moral podpirati 
široko paleto finančnih produktov, 
vključno s kapitalskimi in dolžniškimi 
instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje 
pokril potrebe posameznega projekta. Taka 
široka paleta produktov naj bi EFSI 
omogočila prilagajanje potrebam trga.



PE551.778v01-00 56/110 AM\1052802SL.doc

SL

porabo javnih sredstev. Zahteva po 
skladnosti z načeli o državni pomoči bi 
morala prispevati k takšni učinkoviti in 
strateški porabi.

Or. it

Predlog spremembe 112
Brando Benifei

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Učinek EFSI na zaposlovanje bi 
bilo treba sistematično spremljati in še 
naprej spodbujati, zlasti zato, da bi dosegli 
dolgotrajne družbene koristi v obliki 
trajnostnega in visokokakovostnega 
zaposlovanja. Na ta način bi bilo treba 
zagotoviti tudi pravično porazdelitev 
naložbenih donosov med vlagatelje in 
delavce. Glede na to Komisija v skupno 
poročilo o zaposlovanju, ki je priloženo 
sporočilu Komisije o letnem pregledu 
rasti, vključi podrobno oceno 
neposrednega vpliva naložb, financiranih 
iz EFSI, na ustvarjanje delovnih mest in 
analizo učinkov prelivanja takih naložb 
na zaposlovanje v Evropi.

Or. en

Predlog spremembe 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Učinek EFSI na zaposlovanje, 
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izobraževanje in zmanjšanje revščine bi 
bilo treba sistematično spremljati in še 
naprej spodbujati, zlasti zato, da bi dosegli 
dolgotrajne družbene koristi v obliki 
trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja ter socialne vključenosti. Na 
ta način bi bilo treba zagotoviti tudi 
pravično porazdelitev naložbenih donosov 
med vlagatelje in delavce.

Or. en

Predlog spremembe 114
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Učinek EFSI na zaposlovanje, 
izobraževanje in zmanjšanje revščine bi 
bilo treba sistematično spremljati in še 
naprej spodbujati, zlasti zato, da bi dosegli 
dolgotrajne družbene koristi v obliki 
trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja ter socialne vključenosti. Na 
ta način bi bilo treba zagotoviti tudi 
pravično porazdelitev naložbenih donosov 
med vlagatelje in delavce.

Or. en

Predlog spremembe 115
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) EFSI bi moral pri izbiri naložbenih 
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projektov preveriti, da delovna mesta, ki 
so predvidena v teh naložbenih projektih 
ali jih ti projekti ustvarjajo, omogočajo 
dostojno življenje.

Or. de

Predlog spremembe 116
Danuta Jazłowiecka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Učinek EFSI na zaposlovanje bi 
bilo treba sistematično spremljati in 
dodatno spodbujati, zlasti da bi dosegli 
dolgotrajnejše družbene koristi v obliki 
trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja, tako da bo EFSI koristil 
tako vlagateljem kot tudi delavcem.

Or. en

Predlog spremembe 117
Ulrike Trebesius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Učinek EFSI na zaposlovanje bi 
bilo treba sistematično spremljati, zlasti 
da bi opredelili oprijemljive družbene 
koristi v obliki trajnostnega zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 118
Maria João Rodrigues
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 b) EFSI bi moral biti usmerjen tudi v 
socialne naložbe, zlasti v človeški kapital 
ter socialne storitve in infrastrukturo, kot 
gonilne sile za gospodarsko 
konkurenčnost, socialno vključenost in 
enakost spolov. Brez okrepitve socialnih 
naložb bo industrijski in gospodarski 
razvoj oviran, prihodnja blaginja in 
konkurenčnost Evrope pa oslabljeni.

Or. en

Predlog spremembe 119
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji,
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz 
drugih virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, pri 
čemer bi moral večino podpore 
zagotavljati državam euroobmočja, ki jih 
je finančna kriza najbolj prizadela.

Or. it

Predlog spremembe 120
Csaba Sógor
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral dopolnjevati druge 
obstoječe finančne instrumente EU, 
vendar bi moral biti usmerjen v projekte z 
višjim profilom tveganja in donosa, kot ga 
imajo obstoječi instrumenti EIB in Unije, 
da se zagotovi dodana vrednost glede na 
obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 121
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela, regijami, ki trpijo 
zaradi opuščanja industrije, in ozemlji z 
najnižjimi socialnimi kazalniki. EFSI bi 
bilo treba uporabiti le v primerih, ko ni na 
voljo financiranje po razumnih pogojih iz 
drugih virov.

Or. fr
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Predlog spremembe 122
Enrique Calvet Chambon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela, ter podvojiti 
prizadevanja na tistih evropskih območjih, 
ki se spopadajo z obsežnimi žarišči 
brezposelnosti. EFSI bi bilo treba uporabiti 
le v primerih, ko ni na voljo financiranje po 
razumnih pogojih iz drugih virov.

Or. es

Obrazložitev

Ob upoštevanju, da mora biti ustvarjanje delovnih mest eden izmed prednostnih ciljev EFSI, 
se zdi primerno, da sklad pri financiranju projektov ovrednoti razmere tistih območij v 
Evropi, ki se spopadajo z visoko stopnjo brezposelnosti. Izboljšanje kazalnikov zaposlenosti v 
državah članicah bi zelo pozitivno vplivalo na gospodarstvo Unije.

Predlog spremembe 123
Brando Benifei

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji,

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, zlasti v 
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vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

državah, ki jih je gospodarska in finančna 
kriza najbolj prizadela, tudi ob 
upoštevanju, da bi s prevzemanjem višjih
naložbenih tveganj ti projekti zagotovili 
višje gospodarske donose za vlagatelje, 
hkrati pa povečali pozitivne družbene 
učinke prelivanja v teh državah. EFSI bi 
bilo treba uporabiti le v primerih, ko ni na 
voljo financiranje po razumnih pogojih iz 
drugih virov.

Or. en

Predlog spremembe 124
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji,
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, zlasti v 
državah, ki jih je finančna kriza najbolj 
prizadela. EFSI bi bilo treba uporabiti le v 
primerih, ko ni na voljo financiranje po 
razumnih pogojih iz drugih virov. Zlasti bi 
ga bilo treba uporabiti za lajšanje 
financiranja ekonomsko upravičenih 
projektov z velikim potencialom za 
ustvarjanje delovnih mest ali drugimi 
socialno-ekonomskimi koristmi, da bi 
povečali njihovo privlačnost za 
komercialne vlagatelje.

Or. en

Predlog spremembe 125
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi 
moral financirati projekte po celotni Uniji,
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti kot del 
zagotavljanja dodane vrednosti usmerjen v 
projekte, pri katerih je privabljanje 
zasebnega financiranja težje kot z
obstoječimi instrumenti EIB in Unije. EFSI 
bi moral financirati projekte po celotni 
Uniji, zlasti v državah z visokimi ravnmi 
brezposelnosti ali revščine. EFSI bi bilo 
treba uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

Or. en

Predlog spremembe 126
Thomas Mann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, 
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z zelo visokim potencialom za ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest in v 
projekte z višjim profilom tveganja in 
donosa, kot ga imajo obstoječi instrumenti 
EIB in Unije, da se zagotovi dodana 
vrednost glede na obstoječe operacije.
EFSI bi moral financirati projekte po 
celotni Uniji, vključno z državami, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela. EFSI bi 
bilo treba uporabiti le v primerih, ko ni na 
voljo financiranje po razumnih pogojih iz 
drugih virov.

Or. de
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Predlog spremembe 127
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi 
moral financirati projekte po celotni Uniji,
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja, kot ga imajo 
obstoječi instrumenti EIB in Unije, in ki 
dolgoročno prinašajo donose in so 
bistveni za skladen socialni in gospodarski 
razvoj držav članic Evropske unije. EFSI 
bi moral financirati projekte po celotni 
Uniji, pri čemer bi moral nameniti 
posebno pozornost državam, ki jih je
brezposelnost še posebej prizadela in 
katerih raven socialnega in 
gospodarskega razvoja je pod evropskim 
povprečjem. EFSI bi bilo treba uporabiti le 
v primerih, ko ni na voljo financiranje po 
razumnih pogojih iz drugih virov.

Or. pl

Predlog spremembe 128
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji,
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, zlasti v 
državah, ki jih je finančna kriza najbolj 
prizadela. EFSI bi bilo treba uporabiti le v 
primerih, ko ni na voljo financiranje po 
razumnih pogojih iz drugih virov.



AM\1052802SL.doc 65/110 PE551.778v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji,
vključno z državami, ki jih je finančna 
kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba 
uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 
financiranje po razumnih pogojih iz drugih 
virov.

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte 
z višjim profilom tveganja in donosa, kot 
ga imajo obstoječi instrumenti EIB in 
Unije, da se zagotovi dodana vrednost 
glede na obstoječe operacije. EFSI bi moral 
financirati projekte po celotni Uniji, zlasti v 
državah, ki jih je finančna kriza najbolj 
prizadela. EFSI bi bilo treba uporabiti le v 
primerih, ko ni na voljo financiranje po
ugodnih pogojih iz drugih virov.

Or. it

Predlog spremembe 130
Mara Bizzotto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI mora podpirati naložbe, ki so 
praktične ter ekonomsko upravičene in 
tehnično izvedljive, kar pomeni, da lahko 
vključujejo določeno stopnjo ustreznega 
tveganja, vendar še vedno izpolnjujejo 
posebne pogoje za pridobitev financiranja 
iz EFSI.

Or. it
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Predlog spremembe 131
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo po prejemanju 
podpore ekonomsko upravičene in 
tehnično izvedljive, kar pomeni, da lahko 
vključujejo določeno stopnjo ustreznega 
tveganja, vendar še vedno izpolnjujejo 
posebne pogoje za pridobitev financiranja 
iz EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 132
Terry Reintke, Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo socialno in
ekonomsko upravičene in tehnično 
izvedljive ter ustvarjale dodano vrednost, 
kar pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI. Zato je 
treba določiti jasna načela, merila in 
pogoje za podporo EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 133
Thomas Mann
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo upravičene z 
ekonomskega vidika in vidika 
zaposlovanja ter tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

Or. de

Predlog spremembe 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive ter 
skladne s prednostnimi nalogami socialne 
politike EU, zlasti z zmanjšanjem socialne 
izključenosti in revščine, kar pomeni, da 
lahko vključujejo določeno stopnjo 
ustreznega tveganja, vendar še vedno 
izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev 
financiranja iz EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16



PE551.778v01-00 68/110 AM\1052802SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 
upravičene in tehnično izvedljive ter bodo 
imele pomemben potencial za ustvarjanje 
delovnih mest. Stopnja tveganja, ki jo 
vključujejo te naložbe, mora biti ustrezna 
za doseganje ciljev sklada, zlasti kar 
zadeva ustvarjanje delovnih mest, pri 
čemer je treba vedno upoštevati posebne 
pogoje za pridobitev financiranja iz EFSI.

Or. es

Obrazložitev

Naložbe morajo biti ne le upravičene in izvedljive, imeti morajo tudi pomemben potencial za 
ustvarjanje delovnih mest. Oznaka stopnje tveganja naložb kot ustrezne je zelo nejasna, 
primerneje je, če se stopnja tveganja poveže s cilji, ki jih mora doseči EFSI, zlasti kar zadeva
ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko
upravičene in tehnično izvedljive, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno
stopnjo ustreznega tveganja, vendar še 
vedno izpolnjujejo posebne pogoje za 
pridobitev financiranja iz EFSI.

(16) EFSI bi moral podpirati naložbe, za 
katere se pričakuje, da bodo ekonomsko, 
socialno in okoljsko trajnostne in tehnično 
izvedljive, kar pomeni, da lahko v 
nekaterih primerih vključujejo visoko
stopnjo tveganja, vendar še vedno 
izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev 
financiranja iz EFSI.

Or. it
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Predlog spremembe 137
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) EFSI bi moral pri ocenjevanju 
projektov ustrezno upoštevati razmere na 
trgu dela v vseh državah članicah in 
regijah EU ter potencial projektov za 
krepitev zaposlovanja.

Or. en

Predlog spremembe 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Usmerjevalni odbor EFSI določa 
investicijsko politiko glede upravičenih 
projektov in njihov profil tveganj. Ker bo 
od te politike odvisna izbira projektov, bi 
bilo primerno, da se v oblikovanje meril 
vključi Evropski parlament.

Or. es

Obrazložitev

Usmerjevalni odbor ima v EFSI temeljno nalogo določanja investicijske politike in s tem 
meril za izbiro projektov. V oblikovanje teh meril je treba nujno vključiti Evropski parlament.

Predlog spremembe 139
Ulrike Trebesius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) Vodilno načelo sklada EFSI bi 
moral biti pristop, ki temelji na rezultatih 
in ni usmerjen le v vložke; uspeh EFSI bi 
moral temeljiti na ocenjevanju realne 
rasti, ustvarjanju delovnih mest in 
spodbujanju gospodarstev držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) EFSI se mora osredotočiti na 
ustvarjanje novih naložb na področjih, 
kjer je zanimanje vlagateljev šibko, in ne 
na nadomestne naložbe, ki bi bile 
proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
treba je spodbujati socialne naložbe, ki ne 
le ustvarjajo finančne donose, ampak 
spodbujajo pozitivne socialne učinke, kot
so naložbe v človeški kapital ali naložbe, 
ki imajo velik vpliv na ustvarjanje 
delovnih mest ali zmanjševanje revščine.

Or. es

Predlog spremembe 141
Jutta Steinruck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Vsaj eden od članov odbora mora biti 
strokovnjak za socialno politiko in politiko 
trga dela in tako odgovoren za 
ocenjevanje socialnega učinka 
predloženih projektov. Investicijski odbor 
bi moral biti odgovoren usmerjevalnemu 
odboru EFSI, ki bi moral nadzirati 
izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi dejansko 
lahko uporabil izkušnje EIS, bi moral EFSI 
podpirati financiranje za EIS, da bi lahko 
EIS izvajal posamezne projekte za mala in 
srednja podjetja ter podjetja s srednje
veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 142
Brando Benifei

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov
in makroekonomije. Investicijski odbor bi 
moral biti odgovoren usmerjevalnemu 
odboru EFSI, ki bi moral nadzirati 
izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi dejansko 
lahko uporabil izkušnje EIS, bi moral EFSI 
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da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

podpirati financiranje za EIS, da bi lahko 
EIS izvajal posamezne projekte za mala in 
srednja podjetja ter podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 143
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati strokovnjaki, ki 
imajo strokovno znanje in izkušnje na 
področju naložbenih projektov in ki so 
seznanjeni tudi s posebnimi razmerami v 
državah članicah, zlasti tistih, ki jih je 
prizadela kriza. Investicijski odbor bi 
moral biti odgovoren usmerjevalnemu 
odboru EFSI in Evropskemu parlamentu, 
ki bi morala nadzirati izpolnjevanje ciljev 
EFSI. Delo investicijskega odbora bi 
moral spremljati Evropski parlament. Da 
bi dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

Or. pl

Predlog spremembe 144
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov
in socialnih vprašanj. Investicijski odbor 
bi moral biti odgovoren usmerjevalnemu 
odboru EFSI, ki bi moral nadzirati 
izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi dejansko 
lahko uporabil izkušnje EIS, bi moral EFSI 
podpirati financiranje za EIS, da bi lahko 
EIS izvajal posamezne projekte za mala in 
srednja podjetja.

Or. fr

Predlog spremembe 145
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Ta dva 
organa bi morala vsak na svoji ravni 
podpirati tudi razvoj naložbenih platform. 
Da bi dejansko lahko uporabil izkušnje 
EIS, bi moral EFSI podpirati financiranje 
za EIS, da bi lahko EIS izvajal posamezne 
projekte za mala in srednja podjetja ter 
podjetja s srednje veliko tržno 
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kapitalizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 146
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Vse odločitve o uporabi podpore EFSI 
bi moral sprejemati investicijski odbor.
Investicijski odbor bi morali sestavljati 
neodvisni strokovnjaki, ki imajo strokovno 
znanje in izkušnje na področju naložbenih 
projektov ter dokazane izkušnje v zvezi z 
enim od 5 krovnih ciljev strategije Evropa 
2020. Investicijski odbor bi moral
organizirati partnerstvo s pristojnimi 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi, gospodarskimi in socialnimi 
partnerji ter ustreznimi organi, ki 
predstavljajo civilno družbo. Namen 
takega partnerstva je zagotoviti 
spoštovanje načela subsidiarnosti in 
sorazmernosti ter odgovornost deležnikov 
za načrtovane operacije. Investicijski 
odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 147
Thomas Mann



AM\1052802SL.doc 75/110 PE551.778v01-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi morali sestavljati 
tudi predstavniki socialnih partnerjev ter 
malih in srednjih podjetij. Investicijski 
odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

Or. de

Predlog spremembe 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov. 
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki so zmožni prepoznati 
projekte z največjim potencialom za 
reševanje velikih socialnih in 
gospodarskih težav Evrope in imajo 
strokovno znanje in izkušnje na področju 
naložbenih projektov. Investicijski odbor bi 
moral biti odgovoren usmerjevalnemu 
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da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

odboru EFSI, ki bi moral nadzirati 
izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi dejansko 
lahko uporabil izkušnje EIS, bi moral EFSI 
podpirati financiranje za EIS, da bi lahko 
EIS izvajal posamezne projekte za mala in 
srednja podjetja ter podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo.

Or. es

Obrazložitev

Člani investicijskega odbora morajo biti ne le strokovnjaki na področjih, ki jih obravnavajo ti 
projekti, temveč morajo biti zmožni prepoznati projekte z največjim potencialom za rešitev 
obstoječih socialnih in gospodarskih težav.

Predlog spremembe 149
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski 
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov, 
ter predstavniki javnih organov in 
socialnih partnerjev. Investicijski odbor bi 
moral biti odgovoren usmerjevalnemu 
odboru EFSI, ki bi moral nadzirati 
izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi dejansko 
lahko uporabil izkušnje EIS, bi moral EFSI 
podpirati financiranje za EIS, da bi lahko 
EIS izvajal posamezne projekte za mala in 
srednja podjetja ter podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en
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Predlog spremembe 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral 
sprejemati investicijski odbor. Investicijski
odbor bi morali sestavljati neodvisni 
strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mala in srednja podjetja ter podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

(17) Odločitve o uporabi podpore EFSI za 
infrastrukturne in velike projekte s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo bi moral na 
pregleden način sprejemati investicijski 
odbor. Investicijski odbor morajo
sestavljati neodvisni strokovnjaki, ki so bili 
ustrezno izbrani v skladu z načelom 
odgovornosti ter imajo strokovno znanje in 
izkušnje na področju naložbenih projektov.
Investicijski odbor bi moral biti odgovoren 
usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 
nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Da bi 
dejansko lahko uporabil izkušnje EIS, bi 
moral EFSI podpirati financiranje za EIS, 
da bi lahko EIS izvajal posamezne projekte 
za mikropodjetja, mala in srednja podjetja 
ter podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo.

Or. it

Predlog spremembe 151
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 a) Strokovnjake investicijskega 
odbora bi moral potrditi Evropski 
parlament, da bi se izboljšala 
demokratično upravljanje in odgovornost 
tega odbora.

Or. en
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Predlog spremembe 152
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17 b) Da bi izpolnili mandat nove 
Komisije, bi moral biti v investicijski 
odbor imenovan vsaj en strokovnjak za 
socialno politiko. Tako bi bili izbrani 
projekti, ki so skladni s prednostnimi 
nalogami socialne politike EU, zlasti z 
zmanjšanjem revščine in socialne 
izključenosti.

Or. en

Predlog spremembe 153
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 
naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 
v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 
jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 
moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 
vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 
lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 
odstotni delež obsega portfelja 
neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 
zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 
EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 
bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 
za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb.
Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 
podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 
ustvaril naložbe v skupni vrednosti 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 
naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 
v višini najmanj 16 000 000 000 EUR. Če 
se jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 
moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 
vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 
lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 
odstotni delež obsega portfelja 
neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 
zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 
EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 
bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 
za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb.
Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 
podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 
ustvaril naložbe v skupni vrednosti 
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315 000 000 000 EUR. Jamstva za 
projekte, zaključene brez unovčitve 
jamstva, so na voljo za podporo novim 
operacijam.

315 000 000 000 EUR. Jamstva za 
projekte, zaključene brez unovčitve 
jamstva, so na voljo za podporo novim 
operacijam.

Or. fr

Predlog spremembe 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 
naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 
v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 
jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 
moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 
vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 
lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 
odstotni delež obsega portfelja 
neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 
zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 
EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 
bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 
za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb.
Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 
podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 
ustvaril naložbe v skupni vrednosti 
315 000 000 000 EUR. Jamstva za 
projekte, zaključene brez unovčitve 
jamstva, so na voljo za podporo novim 
operacijam.

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 
naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 
v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 
jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 
moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 
vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 
lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 
odstotni delež obsega portfelja 
neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 
zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 
EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 
bosta EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila 
za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb.
Ta znesek, tj. 60 800 000 000 EUR, ki bo 
podprt z EFSI, naj bi v obdobju 2015–2017 
ustvaril naložbe v skupni vrednosti 
315 000 000 000 EUR, kar kaže na nujno 
naravo sklada in potrebo po njegovem 
takojšnjem učinku v naslednjih treh letih.
Jamstva za projekte, zaključene brez 
unovčitve jamstva, so na voljo za podporo 
novim operacijam.

Or. es

Obrazložitev

Izmed dveh splošnih vizij, ki bi ju lahko imel Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), je 
treba nujno podpreti vizijo, da gre za instrument za nujno kratkoročno pomoč, namenjen boju 
proti brezposelnosti, ne pa spodbujanju strukturnih posodobitev v Evropi.
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Predlog spremembe 155
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 
naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 
v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 
jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 
moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 
vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 
lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 
odstotni delež obsega portfelja 
neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 
zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 
EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da 
bosta EIB in EIS s podporo EFSI 
ustvarila za 60 800 000 000 EUR dodatnih 
naložb. Ta znesek, tj. 60 800 000 000 
EUR, ki bo podprt z EFSI, naj bi v 
obdobju 2015–2017 ustvaril naložbe v 
skupni vrednosti 315 000 000 000 EUR. 
Jamstva za projekte, zaključene brez 
unovčitve jamstva, so na voljo za podporo 
novim operacijam.

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje 
naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo 
v višini 16 000 000 000 EUR. Če se 
jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi 
moralo biti kritje jamstva omejeno glede na 
vrsto instrumenta, kot so dolžniški in 
lastniški instrumenti ali jamstva, ter kot 
odstotni delež obsega portfelja 
neporavnanih obveznosti. Jamstva za 
projekte, zaključene brez unovčitve 
jamstva, so na voljo za podporo novim 
operacijam.

Or. en

Predlog spremembe 156
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi in investicijskimi
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agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic, subjekti zasebnega sektorja 
ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 
obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 
udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
prispevajo v EFSI in sodelujejo v 
upravljavski strukturi EFSI.

bankami ali javnimi agencijami, ki so v 
lasti ali pod nadzorom držav članic, 
subjekti zasebnega sektorja ter subjekti 
zunaj Unije, pod pogojem, da obstoječi 
vplačniki soglašajo z njihovo udeležbo.
Tretje osebe lahko neposredno prispevajo v 
EFSI in sodelujejo v upravljavski strukturi 
EFSI.

Or. fr

Predlog spremembe 157
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic, subjekti zasebnega sektorja 
ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 
obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 
udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
prispevajo v EFSI in sodelujejo v 
upravljavski strukturi EFSI.

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic ali regionalnih institucij, 
subjekti zasebnega sektorja ter subjekti 
zunaj Unije, pod pogojem, da obstoječi 
vplačniki soglašajo z njihovo udeležbo.
Tretje osebe lahko neposredno prispevajo v 
EFSI in sodelujejo v upravljavski strukturi 
EFSI.

Or. fr

Predlog spremembe 158
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic, subjekti zasebnega sektorja 
ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 
obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 
udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
prispevajo v EFSI in sodelujejo v 
upravljavski strukturi EFSI.

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic. Tretje osebe lahko 
neposredno prispevajo v EFSI in sodelujejo 
v upravljavski strukturi EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic, subjekti zasebnega sektorja 
ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 
obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 
udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
prispevajo v EFSI in sodelujejo v 
upravljavski strukturi EFSI.

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic, subjekti zasebnega sektorja 
ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 
obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 
udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
prispevajo v EFSI in sodelujejo v 
upravljavski strukturi EFSI, pri čemer je 
treba pri sprejemanju odločitev in 
določanju politik in strategij vedno 
upoštevati splošni evropski interes.

Or. es
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Obrazložitev

V postopku sprejemanja odločitev je treba zaščititi evropski interes.

Predlog spremembe 160
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta tretjim osebam, vključno z 
državami članicami, nacionalnimi 
spodbujevalnimi bankami ali javnimi 
agencijami, ki so v lasti ali pod nadzorom 
držav članic, subjekti zasebnega sektorja 
ter subjekti zunaj Unije, pod pogojem, da 
obstoječi vplačniki soglašajo z njihovo 
udeležbo. Tretje osebe lahko neposredno 
prispevajo v EFSI in sodelujejo v 
upravljavski strukturi EFSI.

(19) Da se omogoči dodatno povečanje 
sredstev EFSI, bi morala biti udeležba v 
skladu odprta državam članicam,
nacionalnim spodbujevalnim bankam ali 
javnim agencijam, ki so v lasti ali pod 
nadzorom držav članic. Te tretje osebe 
lahko neposredno prispevajo v EFSI in 
sodelujejo v upravljavski strukturi EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 161
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Komisija pri določanju fiskalne 
prilagoditve v okviru tako preventivnega 
kot korektivnega dela Pakta ne bi smela 
upoštevati prispevkov držav članic v EFSI 
kot tudi ne njihove udeležbe v platformah 
za naložbe. Če bi se referenčna vrednost 
za primanjkljaj prekoračila, Komisija ne 
bi smela sprožiti postopka v zvezi s 
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čezmernim primanjkljajem. Tudi v 
primeru presežene referenčne vrednosti za 
dolg ne bi smela sprožiti postopka, če je 
presežek nastal zgolj zaradi prispevkov v 
EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, lahko države članice za 
prispevanje k financiranju upravičenih 
projektov, podprtih z jamstvom EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade. Prožnost tega 
pristopa naj bi omogočila kar največji 
potencial za pritegnitev investitorjev na 
naložbenih področjih, ki jih podpira 
EFSI.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 163
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, lahko države članice za 
prispevanje k financiranju upravičenih 
projektov, podprtih z jamstvom EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 
naj bi omogočila kar največji potencial za 

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, vključno s pravili o 
državni pomoči in zgornjimi mejami 
financiranja, lahko države članice za 
prispevanje k financiranju upravičenih 
projektov, podprtih z jamstvom EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
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pritegnitev investitorjev na naložbenih 
področjih, ki jih podpira EFSI.

investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 
naj bi omogočila kar največji potencial za 
pritegnitev investitorjev na naložbenih 
področjih, ki jih podpira EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 164
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, lahko države članice za 
prispevanje k financiranju upravičenih 
projektov, podprtih z jamstvom EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade. Prožnost tega pristopa 
naj bi omogočila kar največji potencial za 
pritegnitev investitorjev na naložbenih 
področjih, ki jih podpira EFSI.

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, lahko države članice za 
prispevanje k financiranju upravičenih 
projektov, podprtih z jamstvom EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade, in sicer po 
posvetovanju s socialnimi partnerji in 
javnimi organi na lokalni in regionalni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 165
Ulrike Trebesius

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, lahko države članice za 
prispevanje k financiranju upravičenih 
projektov, podprtih z jamstvom EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade. Prožnost tega pristopa
naj bi omogočila kar največji potencial za 
pritegnitev investitorjev na naložbenih 
področjih, ki jih podpira EFSI.

(21) Če so izpolnjena vsa ustrezna merila 
za upravičenost, lahko države članice, kjer 
je ustrezno, za prispevanje k financiranju 
upravičenih projektov, podprtih z 
jamstvom EU, uporabijo evropske 
strukturne in investicijske sklade. Prožnost 
tega pristopa naj bi omogočila kar največji 
potencial za pritegnitev investitorjev na 
naložbenih področjih, ki jih podpira EFSI.
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EFSI se lahko uporablja za 
sofinanciranje projektov, ki so upravičeni 
do financiranja v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov.

Or. en

Predlog spremembe 166
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 
ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 
s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
skladne s pravili o državni pomoči.
Komisija je v ta namen napovedala, da bo 
oblikovala niz temeljnih načel za oceno 
skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati, da bo 
upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 
izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 
EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 
nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 
poenostavljeni in pospešeni oceni 
skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 
čemer bo Komisija dodatno preverila tudi
sorazmernost državne podpore (odsotnost 
čezmernega nadomestila). Komisija je 
napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 
smernice glede teh temeljnih načel, da bi 
zagotovila učinkovito uporabo javnih 
sredstev.

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 
ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 
s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
skladne s pravili o državni pomoči.
Komisija je v ta namen napovedala, da bo 
oblikovala niz temeljnih načel za oceno 
skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati, da bo 
upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 
izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 
EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 
nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 
poenostavljeni in pospešeni oceni 
skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 
čemer bo Komisija dodatno preverila le
sorazmernost državne podpore (odsotnost 
čezmernega nadomestila), tudi v primerih, 
ko projekti poleg podpore EFSI prejmejo 
tudi sredstva iz strukturnih skladov in 
Kohezijskega sklada. Komisija je 
napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 
smernice glede teh temeljnih načel, da bi 
zagotovila učinkovito uporabo javnih 
sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 167
Zdzisław Krasnodębski
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 
ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 
s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
skladne s pravili o državni pomoči.
Komisija je v ta namen napovedala, da bo 
oblikovala niz temeljnih načel za oceno 
skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati, da bo 
upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 
izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 
EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 
nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 
poenostavljeni in pospešeni oceni 
skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 
čemer bo Komisija dodatno preverila tudi
sorazmernost državne podpore (odsotnost 
čezmernega nadomestila). Komisija je 
napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 
smernice glede teh temeljnih načel, da bi 
zagotovila učinkovito uporabo javnih 
sredstev.

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 
ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 
s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
skladne s pravili o državni pomoči.
Komisija je v ta namen napovedala, da bo 
oblikovala niz temeljnih načel za oceno 
skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati, da bo 
upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 
izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 
EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 
nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 
poenostavljeni in pospešeni oceni 
skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 
čemer bo Komisija dodatno preverila le
sorazmernost državne podpore (odsotnost 
čezmernega nadomestila). Te spremembe 
bi morale upoštevati razlike v 
proračunskih zmožnostih držav članic 
glede uporabe državne pomoči. Komisija 
je napovedala tudi, da bo pripravila 
nadaljnje smernice glede teh temeljnih 
načel, da bi zagotovila učinkovito uporabo 
javnih sredstev.

Or. pl

Predlog spremembe 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 
ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu 
s Pogodbo o delovanju Evropske unije
skladne s pravili o državni pomoči.
Komisija je v ta namen napovedala, da bo 

(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, 
ki jih podpira EFSI, morajo biti v skladu s 
Pogodbo o delovanju Evropske unije 
skladne s pravili o državni pomoči.
Komisija je v ta namen napovedala, da bo 
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oblikovala niz temeljnih načel za oceno 
skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati, da bo 
upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 
izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 
EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 
nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 
poenostavljeni in pospešeni oceni 
skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 
čemer bo Komisija dodatno preverila tudi
sorazmernost državne podpore (odsotnost 
čezmernega nadomestila). Komisija je 
napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 
smernice glede teh temeljnih načel, da bi 
zagotovila učinkovito uporabo javnih 
sredstev.

oblikovala niz temeljnih načel za oceno 
skladnosti s pravili o državni pomoči, ki jih 
bo moral projekt izpolnjevati, da bo 
upravičen do podpore iz EFSI. Če projekt 
izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz 
EFSI, je Komisija napovedala, da bo vsaka 
nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po 
poenostavljeni in pospešeni oceni 
skladnosti s pravili o državni pomoči, pri 
čemer bo Komisija dodatno preverila le
sorazmernost državne podpore (odsotnost 
čezmernega nadomestila). Komisija je 
napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje 
smernice glede teh temeljnih načel, da bi 
zagotovila učinkovito uporabo javnih 
sredstev.

Or. it

Predlog spremembe 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ker je bilo v Uniji potrebno takojšnje 
ukrepanje, sta EIB in EIS v letu 2015 pred 
začetkom veljavnosti te uredbe morda 
financirala dodatne projekte, ki ne spadajo 
v njun običajen profil delovanja. Da bi bili 
ukrepi, določeni v tej uredbi, čim bolj 
koristni, bi bilo treba omogočiti, da se 
takšni dodatni projekti lahko vključijo v 
kritje z jamstvom EU, če ustrezajo 
vsebinskim pogojem, določenim v tej 
uredbi.

(23) Ker je bilo v Uniji potrebno takojšnje 
ukrepanje, sta EIB in EIS v letu 2015 pred 
začetkom veljavnosti te uredbe morda 
financirala dodatne projekte, ki ne spadajo 
v njun običajen profil delovanja. Da bi bili 
ukrepi, določeni v tej uredbi, čim bolj 
koristni, je treba omogočiti, da se takšni 
dodatni projekti lahko vključijo v kritje z 
jamstvom EU, če ustrezajo vsebinskim 
pogojem, določenim v tej uredbi.

Or. it

Predlog spremembe 170
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Operacije financiranja in naložbene 
operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo
treba upravljati v skladu s predpisi in 
postopki EIB, vključno z ustreznimi 
nadzornimi ukrepi in ukrepi za 
preprečevanje utaje davkov, ter ustreznimi 
predpisi in postopki, ki se nanašajo na 
Evropski urad za boj proti goljufijam
(OLAF) in Računsko sodišče, vključno s 
tristranskim sporazumom med Evropsko 
komisijo, Računskim sodiščem in EIB.

(24) Operacije financiranja in naložbene 
operacije EIB, ki jih podpira EFSI, je treba 
upravljati v skladu s predpisi in postopki 
EIB, ki morajo biti pregledni in splošno 
sprejeti, vključno z ustreznimi in 
zanesljivimi nadzornimi ukrepi in ukrepi za 
preprečevanje utaje davkov, ter ustreznimi 
predpisi in postopki, ki se nanašajo na 
Evropski urad za boj proti goljufijam
(OLAF) in Računsko sodišče, vključno s 
tristranskim sporazumom med Evropsko 
komisijo, Računskim sodiščem in EIB.

Or. it

Predlog spremembe 171
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 
učinek ter opredelila načine za izboljšanje 
prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 
morale prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti.

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in
gospodarski in socialni učinek ter 
opredelila načine za izboljšanje prihodnjih 
dejavnosti. Takšne ocene bi morale 
prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti.

Or. en

Predlog spremembe 172
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 
učinek ter opredelila načine za izboljšanje 
prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 
morale prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti.

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 
učinek ter opredelila načine za izboljšanje 
prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 
morale prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti. V obliki poročila bi jih bilo treba 
redno posredovati Evropskemu 
parlamentu za mnenje.

Or. fr

Predlog spremembe 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 
učinek ter opredelila načine za izboljšanje 
prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 
morale prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti.

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 
učinek, zlasti kar zadeva njihov socialni in 
gospodarski učinek s posebnim 
poudarkom na ustvarjanju delovnih mest,
ter opredelila načine za izboljšanje 
prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 
morale prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti.

Or. es

Obrazložitev

Potrebno je oceniti učinek dejavnosti, ki jih podpira EFSI, zlasti kar zadeva ustvarjanje 
delovnih mest.

Predlog spremembe 174
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) EIB bi morala redno ocenjevati 
dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi 
ocenila njihovo ustreznost, uspešnost in 
učinek ter opredelila načine za izboljšanje 
prihodnjih dejavnosti. Takšne ocene bi 
morale prispevati k odgovornosti in analizi 
trajnosti.

(25) EIB mora v vnaprej določenih rednih 
časovnih presledkih ocenjevati dejavnosti, 
ki jih podpira EFSI, da bi ocenila njihovo 
ustreznost, uspešnost in učinek ter 
opredelila načine za izboljšanje prihodnjih 
dejavnosti. Takšne ocene, ki jih je treba 
objaviti, morajo prispevati k odgovornosti 
in analizi trajnosti.

Or. it

Predlog spremembe 175
Zdzisław Krasnodębski

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji. Da bi povečali dostopnost 
in učinkovitost svetovanja v okviru tega 
vozlišča, bi moralo slednje ustanoviti 
podružnice v državah članicah. Vozlišče 
bi moralo zagotavljati tudi svetovanje o 
metodah za razvoj lokalnega finančnega 
trga.
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Or. pl

Predlog spremembe 176
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo 
za naložbe v Uniji.

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov.

Or. en

Predlog spremembe 177
Patrick Le Hyaric

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank, organov 
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organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

upravljanja evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, strokovnjakov na 
področju socialne politike in politike 
zaposlovanja ter predstavnikov civilne 
družbe. S tem bi bila vzpostavljena enotna 
vstopna točka za vprašanja, povezana s 
tehnično pomočjo za naložbe v Uniji.

Or. fr

Predlog spremembe 178
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji. EIAH bi moral podpirati 
razvoj geografskih in tematskih 
naložbenih platform, ki bi združevale 
sovlagatelje, javne organe, strokovnjake, 
ustanove za izobraževanje, usposabljanje 
in raziskave ter druge ustrezne akterje na 
ravni EU ter nacionalni in regionalni 
ravni, da bi spodbudili inovacije, razvoj 
spretnosti in znanj ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest na ključnih 
področjih, na katerih je potrebnih več 
naložb.

Or. en
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Predlog spremembe 179
Thomas Mann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank, organov 
upravljanja evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter MSP. S tem bi 
bila vzpostavljena enotna vstopna točka za
MSP in vprašanja, povezana s tehnično 
pomočjo za naložbe v Uniji.

Or. de

Predlog spremembe 180
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank, 
socialnih partnerjev ter organov 
upravljanja evropskih strukturnih in 
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vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, bi bilo treba vzpostaviti 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH).
Vozlišče naj bi zagotavljalo okrepljeno 
podporo pri razvoju in pripravi projektov v 
celotni Uniji, pri čemer bo gradilo na 
strokovnem znanju Komisije, EIB, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter 
organov upravljanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji.

(26) Poleg operacij financiranja, ki se bodo 
izvajale prek EFSI, je treba vzpostaviti tudi 
Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe
(v nadaljnjem besedilu: EIAH). Vozlišče 
naj bi zagotavljalo okrepljeno podporo pri 
razvoju in pripravi projektov v celotni 
Uniji, pri čemer bo gradilo na strokovnem 
znanju Komisije, EIB, nacionalnih 
spodbujevalnih bank ter organov 
upravljanja evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov. S tem bi bila 
vzpostavljena enotna vstopna točka za 
vprašanja, povezana s tehnično pomočjo za 
naložbe v Uniji. Ta točka bi morala biti 
pregledna in neodvisna.

Or. it

Predlog spremembe 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Jamstveni sklad je namenjen 
zagotavljanju likvidnostne rezerve za 
proračun Unije za izgube, ki nastanejo 

(28) Jamstveni sklad je namenjen 
zagotavljanju likvidnostne rezerve za 
proračun Unije za izgube, ki nastanejo 
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EFSI pri izpolnjevanju njegovih ciljev.
Izkušnje v zvezi z naravo naložb, ki naj bi 
jih podpiral EFSI, kažejo, da bi bilo 
ustrezno 50-odstotno razmerje med plačili 
iz proračuna Unije in celotnimi 
obveznostmi Unije, ki izhajajo iz jamstva.

EFSI pri izpolnjevanju njegovih ciljev.

Or. it

Predlog spremembe 183
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za delno financiranje prispevka iz 
proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 
razpoložljiva sredstva za program Obzorje 
2020 – Okvirni program za raziskave in 
inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 
(EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta2, ter za Instrument za 
povezovanje Evrope, določen z Uredbo 
(EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta3. Cilji navedenih 
programov se s skladom EFSI ne 
podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 
zmanjšanje sredstev za navedena 
programa zaradi financiranja 
jamstvenega sklada omogočilo večje 
naložbe na nekaterih področjih obeh 
programov, kot bi jih bilo mogoče 
zagotoviti prek obstoječih programov. 
EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 
finančni vzvod, tako da bi se finančni 
učinek na navedenih področjih raziskav, 
razvoja in inovacij ter prometne, 
telekomunikacijske in energetske 
infrastrukture multipliciral v primerjavi s 
scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 
v obliki nepovratnih sredstev v okviru 
načrtovanih programov Obzorje 2020 in 
Instrument za povezovanje Evrope. Zato 

črtano
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je primerno preusmeriti del financiranja, 
ki je trenutno predvideno za navedena 
programa, v korist EFSI.

__________________
2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 
za raziskave in inovacije (2014–2020) –
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 104).
3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

Or. en

Predlog spremembe 184
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za delno financiranje prispevka iz 
proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 
razpoložljiva sredstva za program Obzorje 
2020 – Okvirni program za raziskave in 
inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 
(EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta2, ter za Instrument za 
povezovanje Evrope, določen z Uredbo 
(EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta3. Cilji navedenih 
programov se s skladom EFSI ne 
podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 
zmanjšanje sredstev za navedena 
programa zaradi financiranja 
jamstvenega sklada omogočilo večje 
naložbe na nekaterih področjih obeh 

črtano
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programov, kot bi jih bilo mogoče 
zagotoviti prek obstoječih programov. 
EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 
finančni vzvod, tako da bi se finančni 
učinek na navedenih področjih raziskav, 
razvoja in inovacij ter prometne, 
telekomunikacijske in energetske 
infrastrukture multipliciral v primerjavi s 
scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 
v obliki nepovratnih sredstev v okviru 
načrtovanih programov Obzorje 2020 in 
Instrument za povezovanje Evrope. Zato 
je primerno preusmeriti del financiranja, 
ki je trenutno predvideno za navedena 
programa, v korist EFSI.

__________________
2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 
za raziskave in inovacije (2014–2020) –
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 104).
3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

Or. en

Predlog spremembe 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za delno financiranje prispevka iz 
proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 
razpoložljiva sredstva za program Obzorje 
2020 – Okvirni program za raziskave in 

črtano
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inovacije 2014–2020, določen z Uredbo 
(EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta2, ter za Instrument za 
povezovanje Evrope, določen z Uredbo 
(EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta3. Cilji navedenih 
programov se s skladom EFSI ne 
podvajajo. Vendar se pričakuje, da bo 
zmanjšanje sredstev za navedena 
programa zaradi financiranja 
jamstvenega sklada omogočilo večje 
naložbe na nekaterih področjih obeh 
programov, kot bi jih bilo mogoče 
zagotoviti prek obstoječih programov. 
EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 
finančni vzvod, tako da bi se finančni 
učinek na navedenih področjih raziskav, 
razvoja in inovacij ter prometne, 
telekomunikacijske in energetske 
infrastrukture multipliciral v primerjavi s 
scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena 
v obliki nepovratnih sredstev v okviru 
načrtovanih programov Obzorje 2020 in 
Instrument za povezovanje Evrope. Zato 
je primerno preusmeriti del financiranja, 
ki je trenutno predvideno za navedena 
programa, v korist EFSI.

__________________
2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa 
za raziskave in inovacije (2014–2020) –
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 104).
3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

Or. it
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Predlog spremembe 186
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Za delno financiranje prispevka iz 
proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 
razpoložljiva sredstva za program Obzorje 
2020 – Okvirni program za raziskave in 
inovacije 2014–2020, določen z Uredbo
(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta2, ter za Instrument za povezovanje 
Evrope, določen z Uredbo (EU) 
št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Cilji navedenih programov se s 
skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 
pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 
navedena programa zaradi financiranja 
jamstvenega sklada omogočilo večje 
naložbe na nekaterih področjih obeh 
programov, kot bi jih bilo mogoče 
zagotoviti prek obstoječih programov.
EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 
finančni vzvod, tako da bi se finančni 
učinek na navedenih področjih raziskav, 
razvoja in inovacij ter prometne, 
telekomunikacijske in energetske 
infrastrukture multipliciral v primerjavi s 
scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 
obliki nepovratnih sredstev v okviru 
načrtovanih programov Obzorje 2020 in 
Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 
primerno preusmeriti del financiranja, ki je 
trenutno predvideno za navedena 
programa, v korist EFSI.

(29) Za delno financiranje prispevka iz 
proračuna Unije bi bilo treba zmanjšati 
razpoložljiva sredstva za program Obzorje 
2020 – Okvirni program za raziskave in 
inovacije 2014–2020, določen z Uredbo
(EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta2, ter za Instrument za povezovanje 
Evrope, določen z Uredbo (EU) 
št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta3. Cilji navedenih programov se s 
skladom EFSI ne podvajajo. Vendar se 
pričakuje, da bo zmanjšanje sredstev za 
navedena programa zaradi financiranja 
jamstvenega sklada omogočilo večje 
naložbe na nekaterih področjih obeh 
programov, kot bi jih bilo mogoče 
zagotoviti prek obstoječih programov.
EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril 
finančni vzvod, tako da bi se finančni 
učinek na navedenih področjih raziskav, 
razvoja in inovacij ter prometne, 
telekomunikacijske in energetske 
infrastrukture multipliciral v primerjavi s 
scenarijem, ko bi bila sredstva porabljena v 
obliki nepovratnih sredstev v okviru 
načrtovanih programov Obzorje 2020 in 
Instrument za povezovanje Evrope. Zato je 
primerno preusmeriti del financiranja, ki je 
trenutno predvideno za navedena 
programa, v korist EFSI, ne da bi pri tem 
žrtvovali prvotne cilje teh programov.

__________________ __________________
2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije (2014–2020) –
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 104).

2 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za 
raziskave in inovacije (2014–2020) –
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa 
št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 104).
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3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

3 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 
povezovanje Evrope, spremembi Uredbe
(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

Or. fr

Predlog spremembe 187
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali na podlagi predlogov držav 
članic spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 188
Jérôme Lavrilleux
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive in 
pregledne informacije, na podlagi katerih 
lahko sprejemajo naložbene odločitve.

Or. fr

Predlog spremembe 189
Thomas Mann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
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prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“ 
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve. V zvezi z 
dinamičnim seznamom je treba pozornost 
posvetiti varovanju ključnih poslovnih 
skrivnosti.

Or. de

Predlog spremembe 190
Paloma López Bermejo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali 
pa nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam 
projektov“ bi moral zagotavljati, da so 
informacije o naložbenih projektih redno 
na voljo javnosti v strukturirani obliki in 
se tako vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

(31) Komisija, Evropski parlament in EIB 
bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe.

Or. en
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Predlog spremembe 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB bi morali ob podpori držav članic 
spodbujati vzpostavitev preglednega 
dinamičnega seznama sedanjih in 
prihodnjih projektov v Uniji, primernih za 
naložbe. Ta „dinamični seznam projektov“
bi moral zagotavljati, da so informacije o 
naložbenih projektih redno na voljo 
javnosti v strukturirani obliki in se tako 
vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

(31) V Uniji obstaja precejšnje število 
potencialno izvedljivih projektov, ki se 
zaradi pomanjkanja gotovosti in 
preglednosti pri takih projektih ne 
financirajo. Pogosto je razlog v tem, da 
zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa 
nimajo dovolj informacij, da bi lahko 
ocenili naložbena tveganja. Komisija in 
EIB morata ob podpori držav članic, ki bi 
morale zagotavljati ustrezne informacije o 
projektih, ki bi lahko bili upravičeni do 
podpore, spodbujati vzpostavitev 
preglednega dinamičnega seznama 
sedanjih in prihodnjih projektov v Uniji, 
primernih za naložbe. Ta „dinamični 
seznam projektov“ mora zagotavljati, da so 
informacije o naložbenih projektih redno 
na voljo javnosti v strukturirani obliki in se 
tako vlagateljem zagotovijo zanesljive 
informacije, na podlagi katerih lahko 
sprejemajo naložbene odločitve.

Or. it

Predlog spremembe 192
Maria João Rodrigues

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice so začele tudi delo na 
nacionalni ravni na področju 
opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 
seznama projektov nacionalnega pomena.
Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 
EIB, bi morale vključevati povezave na 

(32) Države članice so začele tudi delo na 
nacionalni ravni na področju 
opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 
seznama projektov nacionalnega pomena, 
tudi kar zadeva ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest. Informacije, ki jih 
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ustrezne nacionalne sezname projektov. pripravljata Komisija in EIB, bi morale 
vključevati povezave na ustrezne 
nacionalne sezname projektov.

Or. en

Predlog spremembe 193
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice so začele tudi delo na
nacionalni ravni na področju 
opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 
seznama projektov nacionalnega pomena.
Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 
EIB, bi morale vključevati povezave na 
ustrezne nacionalne sezname projektov.

(32) Države članice ter njihovi nacionalni, 
regionalni in lokalni organi bi morali 
delati na področju opredeljevanja in 
spodbujanja dinamičnega seznama 
projektov evropskega pomena.
Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 
EIB, bi morale vključevati povezave na 
ustrezne sezname projektov.

Or. en

Predlog spremembe 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice so začele tudi delo na 
nacionalni ravni na področju 
opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 
seznama projektov nacionalnega pomena.
Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 
EIB, bi morale vključevati povezave na 
ustrezne nacionalne sezname projektov.

(32) Države članice so začele tudi delo na 
nacionalni ravni na področju 
opredeljevanja in spodbujanja dinamičnega 
seznama projektov nacionalnega pomena.
Informacije, ki jih pripravljata Komisija in 
EIB, morajo vključevati povezave na 
ustrezne nacionalne sezname projektov.

Or. it
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Predlog spremembe 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 
opredeljene v dinamičnem seznamu 
projektov, za opredelitev in izbor 
projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, 
bi moral biti dinamični seznam projektov 
širši in zajemati projekte iz celotne Unije.
Seznam lahko vključuje projekte, ki se 
lahko v celoti financirajo iz sredstev 
zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih 
instrumentov, zagotovljenih na evropski 
ali nacionalni ravni. EFSI bi moral biti 
sposoben podpirati projekte, opredeljene v 
dinamičnem seznamu projektov, in vlagati 
vanje, vendar pa vključenost projekta na 
seznam ne bi smela avtomatično pomeniti 
dostopa do podpore iz EFSI in EFSI bi 
moral imeti možnost, da izbere in podpira 
tudi projekte, ki niso vključeni na seznam.

(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, 
opredeljene v dinamičnem seznamu 
projektov, za opredelitev in izbor 
projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, 
bi moral biti dinamični seznam projektov 
širši in zajemati projekte iz celotne Unije.
EFSI mora biti sposoben podpirati 
projekte, opredeljene v dinamičnem 
seznamu projektov, in vlagati vanje.

Or. it

Predlog spremembe 196
Csaba Sógor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku in učinku EFSI.

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku ter gospodarskem in
socialnem učinku EFSI.

Or. en



AM\1052802SL.doc 107/110 PE551.778v01-00

SL

Predlog spremembe 197
Jérôme Lavrilleux

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku in učinku EFSI.

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku in učinku EFSI. Zato bi 
morala EIB vsako leto predložiti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
poročilo, da podata mnenje.

Or. fr

Predlog spremembe 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku in učinku EFSI.

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku in dejanskem socialnem 
in gospodarskem učinku EFSI, s posebnim 
poudarkom na ustvarjanju delovnih mest.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga je natančneje določiti vsebino rednih poročil, ki jih mora EIB zagotavljati 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Kot že omenjeno, je treba obvezno oceniti, ali financirane 
naložbe vplivajo na ustvarjanje delovnih mest.

Predlog spremembe 199
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu in 
Svetu o napredku in učinku EFSI.

(34) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, mora EIB redno 
poročati Evropskemu parlamentu in Svetu 
o napredku in učinku EFSI.

Or. it

Predlog spremembe 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34 a) Državljani Unije in nacionalni 
organi bi morali biti seznanjeni z 
dejavnostmi in sredstvi, dodeljenimi iz 
EFSI, zato je treba zagotoviti preglednost 
in javno razkritje dokumentov.

Or. en

Predlog spremembe 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Da se zagotovi ustrezno kritje za 
obveznosti na podlagi jamstva EU in 
nadaljnja razpoložljivost jamstva EU, bi 
bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov 
v zvezi s prilagoditvijo zneskov, ki se 
vplačajo iz splošnega proračuna Unije, in 

(35) Da se zagotovi ustrezno kritje za 
obveznosti na podlagi jamstva EU in 
nadaljnja razpoložljivost jamstva EU, je
zlasti pomembno, da Komisija pri 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov.
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ustrezno spremeniti Prilogo I. Zlasti je
pomembno, da Komisija pri pripravljalnem 
delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
predloženi Evropskemu parlamentu in 
Svetu hkrati, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. it

Predlog spremembe 202
Monika Vana, Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35 a) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
izvajanje te uredbe bi bilo treba na 
Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v 
zvezi z modelom, ki se bo uporabljal za 
predložitev informacij o naložbenih 
projektih in njihovem prispevku k 
doseganju ciljev politike Unije. Ta 
pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z 
Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Ker države članice zaradi razlik v
njihovih fiskalnih zmogljivostih za 
ukrepanje ne morejo zadovoljivo doseči 

(36) Ker države članice zaradi razlik v
svojih fiskalnih zmogljivostih za ukrepanje 
ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te 
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ciljev te uredbe, tj. podpirati naložb Unije 
in zagotoviti večjega dostopa do 
financiranja za podjetja z do 3 000 
zaposlenimi, in ker je te cilje glede na 
njihov obseg in učinke mogoče bolje 
doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
kot je določeno v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev –

uredbe, tj. podpirati naložb Unije in 
zagotoviti večjega dostopa do financiranja 
za mikropodjetja, mala in srednja
podjetja, podjetja z do 3 000 zaposlenimi,
inovativna zagonska podjetja in projekte z 
visokim tveganjem, in ker je te cilje glede 
na njihov obseg in učinke mogoče bolje 
doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, 
kot je določeno v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev –

Or. it


