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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Raven naložb v EU se je od leta 2007, ko je bila najvišja, zaradi gospodarske in finančne 
krize znižala za 15 %. To posledično zavira tudi gospodarsko okrevanje, ustvarjanje delovnih 
mest, dolgoročno rast in konkurenčnost. Ta naložbena vrzel pomeni dodatno tveganje za 
izpolnitev ciljev iz strategije Evropa 2020, zlasti za krovni cilj 75 % zaposlenosti prebivalstva 
v starosti od 24 do 64 let do leta 2020. V tretji četrtini leta 2014 je bila stopnja brezposelnosti 
v EU-28 stabilna pri 9,7 %. Poleg tega se preveč mladih Evropejcev bliža robu revščine. 
Vendar pa so države članice neučinkovite pri črpanju evropskih sredstev, zlasti tistih v okviru 
pobude za zaposlovanje mladih. 
Kljub pozitivnemu učinku kohezijske politike so sedanja prizadevanja za krepitev rasti in 
spodbujanje zaposlovanja premalo uspešna. Zato je nujno potrebna nova in dopolnilna pobuda 
za ustvarjanje rasti in delovnih mest. V zvezi s tem bi morali pozdraviti predlog za 
ustanovitev Evropskega sklada za strateške naložbe, ki ima potencial, da v povezavi z drugimi 
instrumenti zagotovi hitro gospodarsko spodbudo. 
Ker empirični dokazi kažejo na močno povezavo med brezposelnostjo in ravnjo naložb, lahko 
pričakujemo, da bo sklad, če bo dobro oblikovan in upravljan, spodbudil močno potrebno 
srednjeročno in dolgoročno zaposlovanje. Sklad naj bi v treh letih mobiliziral 315 milijard 
EUR in ustvaril 1,3 milijona dodatnih neposrednih in posrednih delovnih mest. Potencialni 
učinek sklada na zaposlovanje bo odvisen od številnih dejavnikov, predvsem od njegove 
zmožnosti za podporo projektov s potencialom za ustvarjanje novih delovnih mest, količine 
zasebnega kapitala, ki ga bo pritegnil, njegove združljivosti z drugimi obstoječimi instrumenti 
ter pravočasne sprostitve sredstev in uvedbe dodatnih ukrepov, usmerjenih v trge dela.

Potencial za ustvarjanje novih delovnih mest

Glavni cilj projektov, financiranih z Evropskim skladom za strateške načrte (EFSI), bi moral 
biti ustvarjanje rasti in primernih, kakovostnih delovnih mest. To bi moralo biti osrednje 
vodilno načelo v zadevni uredbi. Da bi ocenili zmogljivost sklada, moramo previdno oceniti 
število in kakovost delovnih mest, ki jih je ustvaril, pri tem pa se posebej osredotočiti na 
upoštevanje določb in pogojev za zaposlitev pri ustvarjenih delovnih mestih. Ta ocena bi 
lahko bila tudi uporabno orodje za morebitni prihodnji pregled EFSI.
Da ne bi okrnili njegovega potenciala za ustvarjanje delovnih mest, bi države članice morale 
spodbujati dejavne politike trga dela, s katerimi bi zagotovile prilagodljivost svoje delovne 
sile na potrebe sektorjev z velikim naložbenim potencialom. S tega vidika sta reformi PES in 
EURES zelo pomembni.

Podpora malim in srednjim podjetjem ter podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo 

Mala in srednja podjetja s sedežem v EU predstavljajo 99 % podjetij v EU, zaposlujejo več 
kot 90 milijonov ljudi in so ustvarila 85 % nedavne neto rasti števila delovnih mest. Zato 
imajo velik potencial za ustvarjanje delovnih mest, ki bi ga bilo treba okrepiti. Uspeh EFSI bo 
odvisen od zneska, ki ga bo zasebni sektor pripravljen vložiti, zato bi bilo treba čim bolj 
povečati pobude za zasebni sektor. Sklad bi moral biti oblikovan tako, da bo preprečeval 
razmere, v katerih bi bili projekti financirani v vsakem primeru. Zato bi bilo treba prednostno 
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obravnavati projekte s sorazmerno visokim profilom tveganja in potencialom, da bodo s 
financiranjem EFSI postali ekonomsko izvedljivi.

Zbiranje dodatnih sredstev

Po močno potrebnem času fiskalne konsolidacije je prišel čas, da začnejo evropske države 
vlagati. Da bi karseda povečali naložbeni potencial sklada in z njim ustvarjanje delovnih 
mest, moramo spodbuditi države članice, da finančno sodelujejo v Evropskem skladu za 
strateške naložbe. Zato 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 morebitne udeležbe v naložbenih platformah. 

Povezava z drugimi obstoječimi instrumenti

Uspeh EFSI bo odvisen od njegove sposobnosti soobstoja z že obstoječimi finančnimi 
instrumenti v Evropi, kot so evropski strukturni in investicijski skladi, in njihove krepitve. Da 
bi čim bolj povečali potencial za ustvarjanje delovnih mest teh finančnih instrumentov, bi 
morala obstajati možnost, da po eni strani evropski strukturni skladi prispevajo k financiranju 
projektov v okviru EFSI, po drugi pa se z EFSI sofinancira projekte, upravičene do 
posredovanja v okviru evropske strukturne politike. 

Dodatni ukrepi

Da bo EFSI deloval, mora Evropska komisija uvesti in podpreti dodatne ukrepe za 
zagotovitev večje regulativne predvidljivosti in odpraviti ovire za naložbe, s čemer bo Evropa 
postala privlačnejša naložbena destinacija.
Poleg tega bi morali pri načinu izbiranja naložbenih projektov upoštevati različne ravni 
razvoja nacionalnih finančnih trgov, pa tudi njihovo stabilnost, saj bo to neposredno vplivalo 
na sposobnost koriščenja sklada v državah članicah. S tem bo zagotovljena porazdelitev 
finančnih sredstev po vsej EU, tudi v državah, ki jih je kriza najbolj prizadela.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 

(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se 
ustavi začarani krog, ki ga ustvarja 
pomanjkanje naložb. Za spodbujanje 
naložb so potrebne strukturne reforme in 



PA\1050420SL.doc 5/14 PE549.263v01-00

SL

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.

javnofinančna disciplina. Poleg ponovnega 
zagona pri financiranju naložb lahko to 
dvoje prispeva k vzpostavitvi kroga 
pozitivnih učinkov, v katerem bodo 
naložbeni projekti podpirali in ustvarjali
srednje- do dolgoročno zaposlovanje in 
povpraševanje ter omogočili trajno 
povečanje potenciala za rast.

Or. en

Obrazložitev

Raven naložb v EU se je od leta 2007 zaradi gospodarske in finančne krize znižala za 
približno 15 %, to pa ovira gospodarsko okrevanje in povzroča visoko raven brezposelnosti. 
Eden od glavnih ciljev Evropskega sklada za strateške naložbe bi torej moral biti podpiranje 
projektov, ki majo velik potencial za ustvarjanje delovnih mest. To vodilno načelo bi moralo 
biti prisotno v celotnem besedilu predloga uredbe. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Cilju strateških naložb za 
spodbujanje trajnostne rasti bi morali 
slediti vzporedno s ciljem ustvarjanja 
srednje- do dolgoročnih kakovostnih 
delovnih mest, obenem pa upoštevati 
pravne pogoje in pogoje zaposlovanja v 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 3

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, kar pa žal ni imelo 
zadostnega učinka na zaposlovanje in 
raven 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 seje treba čvrsto 
osredotočiti na njihov potencial za 
ustvarjanje rasti in delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 
zaposlenim. 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 
zagotavljanju večjega dostopa do 
financiranja, cilj pri tem pa je, da se 
spodbudi rast in ustvarijo delovna mesta. 
Večji dostop do financiranja naj bi koristil 
zlasti malim in srednjim podjetjem s 
sedežem v Uniji, teh je 99 %, zaposlujejo 
pa več kot 90 milijonov delavcev v EU. 
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, ki imajo sedež v Uniji. 
Premagovanje trenutnih težav na področju 
naložb v Evropi naj bi pripomoglo h 
krepitvi gospodarske, socialne in 
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teritorialne kohezije

Or. en

Obrazložitev

Eden od glavnih ciljev Evropskega sklada za strateške naložbe bi torej moral biti podpiranje 
projektov, ki imajo velik potencial za ustvarjanje delovnih mest. To vodilno načelo bi moralo 
biti prisotno v celotnem besedilu predloga uredbe. Posebno podporo bi bilo treba zagotoviti 
malim in srednjim podjetjem s sedežem v EU (teh je 99 %), ki danes zaposlujejo 90 milijonov 
delavcev, v zadnjih letih pa so ustvarila 85 % neto delovnih mest.

Predlog spremembe 5

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 potencialom za ustvarjanje 
delovnih mest, ki prispevajo k doseganju 
ciljev politik Unije, zlasti cilja glede 
zaposlovanja iz strategije EU 2020.

Or. en

Predlog spremembe 6

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 
dolgotrajno družbeno korist v obliki 
trajnostnega in kakovostnega 
zaposlovanja. S tem bi bila zagotovljena 
tudi poštena porazdelitev naložbenih 
donosov med vlagatelje in delavce.

Or. en
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Predlog spremembe 7

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, kar 
pomeni, da lahko vključujejo določeno 
stopnjo ustreznega tveganja, ki bi bilo za 
zasebne vlagatelje brez podpore EFSI 
prekomerno, vendar še vedno izpolnjujejo 
posebne pogoje za pridobitev financiranja 
iz EFSI.

Or. en

Obrazložitev

Namen EFSI je prinesti dodatna naložbena sredstva v evropsko gospodarstvo. Sklad bi zato 
moral biti oblikovan tako, da bi se izognili situacijam, ko bi se iz sklada financirale naložbe, 
ki bi bile v vsakem primeru izvedene. Udeležba EFSI bi morala izbranim projektom 
omogočiti, da postanejo ekonomsko upravičeni.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi bil potencial EFSI za 
ustvarjanje delovnih mest čim večji, bi 
morale države članice še naprej izvajati 
strukturne reforme ter sprožati dodatne 
pobude, usmerjene v nacionalne trge dela, 
na primer po meri oblikovane programe 
za prilagajanje spretnosti in znanja 
delavcev potrebam sektorjev, ki koristijo 
ugodnosti EFSI, okrepitev služb za 
zaposlovanje, da bi spodbudile aktivne 
politike trga dela, poslovne storitve po 
meri za podjetja, ki bi podjetja pripravile 
na to, da bi se širila in ustvarjala več 
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delovnih mest, ter podporo za zagonska 
podjetja in samozaposlene posameznike.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16b) Da bi povečali učinek EFSI na 
področju zaposlovanja, bi morali pri 
načinu izbiranja naložbenih projektov 
upoštevati različne ravni razvoja 
nacionalnih finančnih trgov, pa tudi 
njihovo stabilnost, saj bo to neposredno 
vplivalo na sposobnost koriščenja EFSI v 
državah članicah. S tem bo zagotovljena 
porazdelitev finančnih sredstev v vsej 
Uniji, tudi v državah članicah, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) 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. V primeru presežene 
referenčne vrednosti za primanjkljaj 
Komisija ne bi smela sprožiti postopka 
čezmernega primanjkljaja, če je presežek 
nastal zgolj zaradi prispevka in če je 
majhen ter po pričakovanjih začasen. 
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Tudi pri ocenjevanju presežene 
referenčne vrednosti za dolg ne bi smeli 
sprožiti postopka, če je presežek nastal 
zgolj zaradi prispevkov v EFSI.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bili pozitivni učinki na evropsko gospodarstvo čim večji, je treba spodbujati čim 
številčnejšo udeležbo držav članic v EFSI. Finančni prispevki držav članic, tudi prispevki v 
platformah za naložbe, ne sprožijo postopka čezmernega primanjkljaja.

Predlog spremembe 11

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. Prožnost tega pristopa 
naj bi omogočila kar največji potencial za 
pritegnitev investitorjev na naložbenih 
področjih, ki jih podpira EFSI. EFSI se 
lahko uporablja tudi za sofinanciranje 
projektov, ki so upravičeni za financiranje 
v okviru evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov.

Or. en

Obrazložitev

EFSI je treba obravnavati kot naložbeno orodje, ki dopolnjuje že obstoječe evropske 
strukturne sklade. Da bi čim bolj povečali učinke obeh orodij, bi zato morali projekti 
sofinanciranja med EFSI in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi delovati 
obojestransko. Uporaba finančnih instrumentov, ki so na voljo v okviru EFSI, na primer 
posojil, bi lahko zlasti pripomogla k nadaljevanju številnih pomembnih projektov v okviru 
strukturne politike, ki so zaradi pomanjkanja javnih sredstev ustavljeni.
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Predlog spremembe 12

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, pristop, s katerim se 
spodbuja dostopanje do nje, pa je 
večjezičen in postopoma vse bolj 
decentraliziran, kar dejansko pospešuje 
razširjanje informacij. 

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji 
in zagotavljati večji dostop do financiranja 
podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, s 
posebnim poudarkom na malih in srednjih 
podjetjih, in sicer tako, da EIB omogoča 
prevzemanje tveganj (v nadaljnjem 
besedilu: sporazum o EFSI).

Namen EFSI je podpirati naložbe v Uniji in 
zagotavljati večji dostop do financiranja 
podjetjem z do 3 000 zaposlenimi, ki imajo 
sedež v Uniji, s posebnim poudarkom na
malih in srednjih podjetjih, in sicer tako, da 
EIB omogoča prevzemanje tveganj (v 
nadaljnjem besedilu: sporazum o EFSI). 
Splošni cilj EFSI je spodbujanje in 
zagotavljanje trajnostne in dolgoročne 
rasti ter ustvarjanje delovnih mest v Uniji.
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Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice, ki pristopijo k 
sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek 
zagotovijo zlasti v obliki denarnih sredstev 
ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge 
tretje osebe lahko svoj prispevek 
zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev.

3. Države članice, ki pristopijo k 
sporazumu o EFSI, lahko svoj prispevek 
zagotovijo zlasti v obliki denarnih sredstev 
ali jamstva, sprejemljivega za EIB. Druge 
tretje osebe lahko svoj prispevek 
zagotovijo samo v obliki denarnih sredstev. 
Komisija pri določanju fiskalne 
prilagoditve v okviru tako preventivnega 
kot korektivnega dela Pakta za stabilnost 
in rast ne sme upoštevati finančnih 
prispevkov držav članic, vključno z 
morebitnimi prispevki v platformah za 
naložbe. V primeru presežene referenčne 
vrednosti za primanjkljaj Komisija ne sme 
sprožiti postopka čezmernega 
primanjkljaja, če je presežek nastal zgolj 
zaradi prispevka in če je majhen ter po 
pričakovanjih začasen. Tudi pri 
ocenjevanju presežene referenčne 
vrednosti za dolg se ne sme sprožiti 
postopka, če je presežek nastal zgolj 
zaradi prispevkov v EFSI.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bili pozitivni učinki na evropsko gospodarstvo čim večji, je treba spodbujati čim 
številčnejšo udeležbo držav članici v EFSI. Finančni prispevki držav članic, tudi prispevki v 
platformah za naložbe, ne sprožijo postopka čezmernega primanjkljaja.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Investicijski odbor sestavlja šest 
neodvisnih strokovnjakov in izvršni 
direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 
obsežne relevantne tržne izkušnje s 
projektnim financiranjem in jih imenuje 
usmerjevalni odbor za triletni mandat, ki se 
lahko obnovi.

Investicijski odbor sestavlja šest 
neodvisnih strokovnjakov in izvršni 
direktor. Neodvisne strokovnjake, ki imajo 
obsežne relevantne tržne izkušnje s 
projektnim financiranjem in poglobljeno 
znanje o trgih dela, sektorjih in njihovih 
posebnostih, imenuje usmerjevalni odbor 
za triletni mandat, ki se lahko obnovi.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) naložbe v sektorje z velikim 
potencialom za ustvarjanje delovnih mest, 
s poudarkom na dolgoročnih in 
trajnostnih učinkih.

Or. en

Obrazložitev

Raven naložb v EU se je od leta 2007 zaradi gospodarske in finančne krize znižala za 
približno 15 %, to pa ovira gospodarsko okrevanje in povzroča visoko raven brezposelnosti. 
Eden od glavnih ciljev Evropskega sklada za strateške naložbe bi torej moral biti podpiranje 
projektov, ki majo velik potencial za ustvarjanje delovnih mest. To vodilno načelo bi moralo 
biti prisotno v celotnem besedilu predloga uredbe. 

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 
upravičenost, lahko države članice za 
sofinanciranje upravičenih projektov, v 

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 
upravičenost, lahko države članice za 
sofinanciranje upravičenih projektov, v 
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katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade.

katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade. EFSI se lahko 
uporablja tudi za sofinanciranje 
projektov, ki so upravičeni v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov.

Or. en

Obrazložitev

EFSI je treba obravnavati kot naložbeno orodje, ki dopolnjuje že obstoječe evropske 
strukturne sklade. Da bi čim bolj povečali učinke obeh orodij, bi zato morali projekti 
sofinanciranja med EFSI in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi delovati 
obojestransko. Uporaba finančnih instrumentov, ki so na voljo v okviru EFSI, na primer 
posojil, bi lahko pripomogla zlasti k nadaljevanju številnih pomembnih projektov v okviru 
strukturne politike, ki so zaradi pomanjkanja javnih sredstev ustavljeni.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) oceno števila, kakovosti in 
trajnostnosti ustvarjenih delovnih mest;

Or. en


