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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Vplivni glasovi iz politične in akademske sfere ter civilne družbe se že leta zavzemajo za 
spodbujanje naložb v EU, da bi odpravili naložbeno vrzel, ki je posledica gospodarske in 
finančne krize. Ta naložbena vrzel je povzročila spiralno slabšanje razmer, ki se kaže v 
zmanjševanju odhodkov, povečevanju brezposelnosti in izgubi zaupanja v napredek v 
prihodnosti. Zato bi bilo treba predlog Komisije o Evropskem skladu za strateške naložbe 
(EFSI) toplo pozdraviti.

Nove spodbude za povečanje naložb – za katere bi se zagotovila jamstva EU – lahko ponovno 
ustvarijo zaupanje v prihodnjo rast pri vlagateljih, javnih organih in gospodarskih panogah. 
EFSI bi s sprostitvijo novih naložb lahko postal vztrajnik novega naložbenega cikla, ki 
ustvarja nova delovna mesta in priložnosti. Te nove naložbe niso potrebne le za nov zagon 
gospodarstva EU, temveč tudi za preoblikovanje slednjega v stabilno, inovativno, 
vključujoče, nizkoogljično in krožno gospodarstvo. 

Namesto da bi vlagali v stare poti z enostavnimi nadomestnimi naložbami in vzdrževanjem, 
bomo morali vlagati v prave transformacijske projekte, storitve in infrastrukture, ki so lahko 
kos „novim“ izzivom, ki ogrožajo našo blaginjo in uspešnost. Ti izzivi so izguba naše 
konkurenčnosti, nevarne podnebne spremembe, naša odvisnost od omejenih in izjemno 
pomembnih naravnih virov zunaj Unije ter nestanovitnost in nepredvidljivost cen energije in 
virov, ki spadata zraven.

EU se je teh izzivov lotila z oblikovanjem ambicioznih politik za področje zaposlovanja, 
inovacij, izobraževanja, socialne vključenosti, podnebja in energije. Evropa 2020 je bila 
izoblikovana kot strategija za rast EU za to desetletje in njen cilj je, da bi EU postala 
„pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo“. Podnebno energetski sveženj 20-20-20, 
Energetski načrt za leto 2050, ki ga je pripravila Komisija, sedmi okoljski akcijski program in 
sklepi Sveta z dne 28. oktobra 2014 o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov po letu 2020 
zahtevajo dekarbonizirano in bolj krožno gospodarstvo ter dejansko preoblikovanje našega 
prometnega in energetskega sektorja. Nedavno uvedena strategija za energetsko unijo je 
osredotočena na večjo medsebojno povezanost energetskega trga – kamor se lahko 
vključujejo in kjer se izmenjujejo čedalje večje količine obnovljivih virov – in poudarja 
pomen energijske učinkovitosti, ki je sama po sebi vir energije. Obzorje 2020 je bilo uvedeno 
kot doslej največji raziskovalni in inovacijski program EU, katerega namen je spodbujati 
inovacije s prenašanjem izjemnih zamisli iz laboratorija na trg. Obzorje 2020 vzpostavlja 
neposredno povezavo med raziskavami in inovacijami, njegov cilj pa je zagotoviti svetovno 
konkurenčnost Evrope, in sicer s poudarkom na odlični znanosti, vodilnem položaju v 
industriji in obvladovanju družbenih izzivov. 

V največjem interesu nam je, da EFSI okrepi in pomaga udejanjiti te politike z 
osredotočenjem na potrebne transformacijske naložbe v trajnostno in nizkoogljično prometno 
infrastrukturo, digitalno in raziskovalno infrastrukturo, energijo iz obnovljivih virov, 
energijsko učinkovitost in shranjevanje energije ter v uvajanje inovativnih proizvodov, 
storitev in tehnologij na trg. 
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Istočasno bi se bilo treba izogniti slabitvi politik Unije z nepopravljivimi zmanjševanji 
sredstev, ki pomagajo uresničevati te velikopotezne cilje, ali s podpiranjem neoptimalnih 
naložb ali naložb, za katere obstaja velika nevarnost, da bodo nasedle pred koncem svoje 
življenjske dobe (zaradi njihove nezdružljivosti z dolgoročnimi cilji).

Poročevalec bo zato pripravil predloge sprememb predlagane uredbe, katerih cilj je:

1. uvesti alternativo za financiranje jamstvenega sklada EU, da se ohranijo sredstva, ki so 
razpoložljiva v okviru Obzorja 2020 in Instrumenta za povezovanje Evrope;

2. umestiti podporo iz EFSI v okvir strategije Unije za „pametno, trajnostno in 
vključujočo rast“ ter pomagati izpolniti energetske in podnebne cilje z osredotočenjem na 
transformacijske naložbe v prometnem in energetskem sektorju ter z izogibanjem naložbam, 
ki jih ni mogoče opustiti);

3. prispevati k velikopoteznim ciljem energetske unije glede energijske učinkovitosti.

To mnenje se seveda najbolj posveča izključnim pristojnostim odbora ITRE.

1. Druga možnost financiranja jamstvenega sklada EU

Poudariti je treba, da poročevalec ne namerava posegati v splošno filozofijo jamstva EU, ki se 
financira iz proračuna EU. Razpoložljivost jamstva EU za Evropsko investicijsko banko je 
zagotovljena pravno in finančno, takoj ko začne veljati uredba o EFSI in takoj ko EIB in 
Evropska komisija podpišeta sporazum o EFSI.

Poročevalec oporeka načinu ustanovitve in financiranja jamstvenega sklada EU. V predlogu 
uredbe o EFSI financiranje izhaja iz zmanjšanj sredstev za Obzorje 2020 in instrument za 
povezovanje Evrope, in sicer v proračunskih vrsticah, ki zajemajo nepovratna sredstva. Ta 
zmanjšanja sredstev bodo okrnila celovitost omenjenih programov, zlasti za strateške naložbe 
– kot so temeljne raziskave –, za katere je težko pridobiti sofinanciranje na trgu. Predlagana 
zmanjšanja sredstev v Obzorju 2020 bodo najbolj prizadela „razpise“ – s tem pa tudi 
raziskave na področjih, kjer so slednje še posebno potrebne. Rezi v teh proračunskih vrsticah 
bodo nazadnje oslabili dodatni potencial EFSI.

Nadomestna možnost, ki jo predlaga to poročilo, je, da se vnaprejšnja zmanjšanja sredstev v 
Obzorju 2020 in Instrumentu za povezovanje Evrope opustijo, saj ni treba a priori določiti 
sheme financiranja jamstvenega sklada. 

Njegovo financiranje se lahko izpelje s postopnimi proračunskimi odobritvami za prevzem 
obveznosti, ki se določijo v okviru letnega proračunskega postopka. Proračunski organ bi 
moral v ta namen, kjer je primerno, uporabiti vse razpoložljive mehanizme prožnosti in 
ustrezne določbe na podlagi uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020, ki 
bi šele kot zadnjo možnost privedli do zmanjšanja sredstev za programe iz naslova 1A.

2. Uskladitev naložb EFSI s strategijo Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter 
izboljšanje skladnosti z okoljsko politiko Unije

Naložbe, ki jih podpira EFSI, bi morale prispevati k strategiji Unije za pametno, trajnostno in 
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vključujočo rast, ki jo je Evropski svet sprejel s sklepi z dne 17. junija 2010. Za izboljšanje 
usklajevanja naložbenih politik Unije je bila uvedena Uredba 1303/2013 s skupnim strateškim 
okvirom (CSF) za spodbujanje usklajenega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja Unije. Ta 
celostni pristop bi se moral v skladu s tem uporabljati za operacije in projekte, ki jih podpira 
EFSI. EFSI bi moral prispevati k izpolnitvi potrjenih podnebnih ciljev za leta 2020, 2030 in 
2050, zato bi se moral osredotočiti na transformacijske naložbe v dekarbonizacijo našega 
prometnega in energetskega sektorja ter v sklenitev naših ciklov rabe materialov. V tem času 
pa bi se morali izogibati naložbam v dolgoročno visokoogljično infrastrukturo – za katere 
obstaja nevarnost, da bodo nasedle pred koncem svoje življenjske dobe, če bo treba izpolniti 
srednje- in dolgoročne podnebne cilje.

3. Uresničitev energetske unije in preučitev „silnega neuspeha“ sedanjih energetskih politik

Sporočilo Komisije (COM(2015/80)) o energetski uniji poudarja pomen energijske 
učinkovitosti kot vira energije ter jasno navaja, da je EFSI „priložnost za spodbuditev večjih 
naložb v prenovo stavb“. Da bi to priložnost izkoristili, se mora uredba o EFSI posebej 
osredotočiti na energijsko učinkovitost, tako da del odobrenih jamstev nameni za energijsko 
učinkovitost, zagotovi tehnično pomoč za ustanavljanje namenskih naložbenih platform za 
skupinske projekte na področju energijske učinkovitosti ter „naložbeno klavzulo“ razširi z 
naložbami v energijsko učinkovitost.

Namenitev (najmanj 20 % odobrenih jamstev je treba rezervirati za naložbe v energijsko 
učinkovitost) je nujno potrebna za uresničitev velikopoteznih ciljev energetske unije glede 
energijske učinkovitosti kot „prvega goriva“. Pretekle izkušnje kažejo, da je imela energijska 
učinkovitost v zadnjem desetletju veliko manj podpore (8 % vse podpore za energijo) kot vse 
druge možnosti oskrbe z energijo (obnovljivi viri, fosilna goriva, jedrska energija). Brez 
namenske dodelitve se to ne bo spremenilo. Analiza predlogov držav članic za evropski 
naložbeni načrt, ki jo je opravil E3G1 , kaže, da samo 5 % projektov, ki so jih naštele države 
članice, vključuje ukrepe za energijsko učinkovitost, pametna mesta ali upravljanje 
povpraševanja. Namesto da bi bila energijska učinkovitost „prvi vir energije“, je v resnici 
zadnja možnost. Glavni ekonomist Fatih Birol iz Mednarodne agencije za energijo (IEA) je 
izjavil, da „je energijska učinkovitost še vedno ,silno neuspešna‘ v energetski politiki večine 
držav“, saj sta dve tretjini svetovnega gospodarskega potenciala za izboljšanje energijske 
učinkovitosti še vedno neizkoriščeni. Operacije energijske učinkovitosti pogosto zahtevajo 
kombinacijo več manjših naložb, katerih upravljanje je težavno. Če se ukrepi za energijsko 
učinkovitost obravnavajo ločeno, na neusklajen način, povzročajo veliko upravnih in 
transakcijskih stroškov ter jih je pogosto težko financirati.

Zato bi bilo treba v okviru Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH) uvesti 
poseben instrument, ki bi ponujal tehnično pomoč za ustanavljanje namenskih naložbenih 
platform po celotni Evropi za združevanje manjših projektov, zlasti na področju prenove 
obstoječih stavb. Ta sklad lahko črpa iz izkušenj, ki jih je pridobila že EIB (JESSICA), in se 
uči iz primerov dobrih praks uspešnih nacionalnih programov prenavljanja. Ti programi 
dokazujejo številne koristi obsežnega prenavljanja: veliko novih delovnih mest, odlična 
stroškovna učinkovitost, večja zanesljivost oskrbe z energijo, podpora za MSP in manjša 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, supina evropskih regulatorjev, „Europe's choice: low-
carbon growth or high-carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan“, 28. 
januar 2015.
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energetska revščina. Ob uporabi EFSI je obseg teh koristi mogoče še nadgraditi in pomnožiti. 

4. Razno

Poročevalec je vnesel tudi nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na vprašanja upravljanja 
EFSI. Glede na to, da ima odbor izključne pristojnosti glede meril upravičenosti, na podlagi 
katerih projekti prejmejo podporo, želi poročevalec vsekakor zagotoviti, da podprti projekti 
tudi dejansko izpolnjujejo merila in predlagane cilje. O tem govorijo predvsem predlogi 
sprememb o sestavi investicijskega odbora, saj bo ta odbor odgovoren za vsakodnevno 
odločanje o tem, kateri projekti bodo prejeli podporo. Poročevalec poleg tega meni, da je 
treba z namenom, da bo EFSI deloval v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi, vključiti 
določbe, ki bodo zagotovile, da se ti pogoji pravilno prenesejo v sporazum, ki ga bo Komisija 
sklenila z Evropsko investicijsko banko o ustanovitvi EFSI. 

Na koncu je še nekaj opredelitev o malih in srednjih podjetjih (MSP), malih podjetjih s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo in inovativnih podjetjih s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, ki bi morala imeti še največ koristi od podpore EFSI. Poročevalec razmišlja 
tako, ker meni, da imajo ta podjetja posebno sposobnost uvajanja pravih inovativnih 
sprememb, ki ustvarjajo gospodarsko in družbeno dodano vrednost, izboljšujejo zdravstvene 
in vsakodnevne življenjske pogoje državljanov EU ter spodbujajo konkurenčnost EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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) EFSI bi moral imeti dva namena: (a) 
prispevati k reševanju težav pri 
financiranju in izvajanju produktivnih 
naložb v Uniji ter (b) zagotavljanju
večjega dostopa do financiranja za mala in 
srednja podjetja, manjša podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo ter 
inovativna mala in srednja podjetja in 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo. Premagovanje trenutnih 
težav na področju naložb v Evropi naj bi 
pripomoglo h krepitvi konkurenčnosti, 
inovativnega potenciala, gospodarske, 
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socialne in teritorialne kohezije. socialne in teritorialne kohezije ter 
učinkoviti rabi energije in virov v Uniji s 
prehodom na trajnostno in krožno 
gospodarstvo.

Or. en

Obrazložitev

Moralo bi biti jasno, da ima EFSI dva namena: (a) dolgoročne strateške naložbe in (b) dostop 
do financiranja za mala in srednja podjetja ter manjša podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo. Povezano s predlogom spremembe člena 1, člena 5(2)(e) in člena 7.

Predlog spremembe 2

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, ki spodbujajo 
trajnostne inovacije, znanja in spretnosti 
ter lokalna delovna mesta, povečujejo 
konkurenčnost EU ter prispevajo k 
doseganju ciljev politik Unije.

Or. en

Obrazložitev

Nova osredotočenost Komisije na naložbe je zelo dobrodošla. Zagotoviti pa moramo, da bodo 
naložbe usmerjene v prave vrste projektov, ki ne ustvarjajo le ekonomske, ampak tudi 
družbeno dodano vrednost, ter podpirajo doseganje podnebnih in energetskih ciljev EU. 
Samo na ta način se zares vlaga v prihodnost, saj takšne naložbe ustvarjajo dolgotrajna 
delovna mesta, niso preveliko breme za evropske državljane in ponujajo izhod iz sedanje 
krize.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Naložbe, ki jih podpira EFSI, bi 
morale prispevati k cilju člena 194(1) 
Pogodbe, predvsem s spodbujanjem 
energijske učinkovitosti in prihrankov 
energije, z razvojem novih in obnovljivih 
virov energije ter s spodbujanjem 
medsebojne povezanosti energetskih 
omrežij, pa tudi k strategiji Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki 
jo je Evropski svet sprejel v svojih sklepih 
z dne 17. junija 2010; za izboljšanje 
usklajevanja naložbenih politik Unije je 
bila uvedena Uredba 1303/2013 s 
skupnim strateškim okvirom (CSF) za 
spodbujanje usklajenega, uravnoteženega 
in trajnostnega razvoja Unije. Za 
operacije in projekte, ki jih podpira EFSI, 
bi se v skladu s tem moral uporabljati ta 
celostni pristop.

Or. en

Obrazložitev

17. junija 2010 je Evropski svet sprejel strategijo „Evropa 2020“, novo strategijo za delovna 
mesta ter pametno, trajnostno in vključujočo rast. Evropa 2020 predstavlja skladen okvir, ki 
bo Uniji omogočil usklajeno uporabo vseh njenih instrumentov in politik. Uredba 1303/2013 
je bila uvedena z namenom, da se izboljša usklajevanje in da se uskladi izvajanje različnih 
investicijskih skladov EU v „skupnem strateškem okviru“, kar bi prispevalo k strategiji 
Evropa 2020. Za operacije in projekte, ki jih podpira EFSI, bi se v skladu s tem moral 
uporabljati ta celostni pristop.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 b) Sporočilo Komisije 
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(COM(2015/80)) o energetski uniji 
poudarja pomen energijske učinkovitosti 
kot vira energije ter jasno navaja, da je 
EFSI „priložnost za spodbuditev večjih 
naložb v prenovo stavb“. Da bi izkoristili to 
priložnost, je treba posebno pozornost 
nameniti energijski učinkovitosti, in sicer 
tako, da se določen delež odobrenih 
jamstev nameni za energijsko 
učinkovitost; da se zagotovi tehnična 
pomoč za ustanavljanje namenskih 
naložbenih platform za skupinske projekte 
energijske učinkovitosti; in da se 
„naložbena klavzula“ razširi z naložbami 
v energijsko učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Namenitev (najmanj 20 % odobrenih jamstev je treba rezervirati za naložbe v energijsko 
učinkovitost) je nujno potrebna za uresničitev velikopoteznih ciljev energetske unije glede 
energijske učinkovitosti kot „prvega goriva“. Energijska učinkovitost je v zadnjem desetletju 
dobila veliko manj podpore (8 % vse podpore za energijo) kot vse druge možnosti oskrbe z 
energijo. Brez zavezujočih ciljev za prihodnost se to stanje ne bo spremenilo, če te namenitve 
ne bo. Nujen je tudi poseben instrument tehnične pomoči za ustanavljanje namenskih platform 
za projekte na področju energijske učinkovitosti.

Predlog spremembe 5

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 

(12) Številna mala in srednja podjetja ter
manjša in/ali inovativna 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), 
kjer je ustrezno) omogočil zagotavljanje 
neposrednih in posrednih kapitalskih 
injekcij, jamstev za visokokakovostna 
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drugih produktov, ki se zagotavljajo v 
okviru izpolnjevanja ciljev EFSI.

listinjenja posojil ter drugih produktov, ki 
se zagotavljajo v okviru izpolnjevanja 
ciljev EFSI.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je EFSI namenjen tudi manjšim in inovativnim podjetjem s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo. EIS, čeprav je instrument izbire, ne more biti vedno pravi nosilec za 
naložbe za ta podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Povezano s predlogom spremembe 
člena 1, člena 5(2)(e) in člena 7.

Predlog spremembe 6

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, trajnostno in ekonomsko
dodano vrednostjo. Zlasti bi se moral 
usmeriti v projekte, ki spodbujajo 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest na 
lokalni ravni, dolgoročno trajnostno rast 
in konkurenčnost, kar bo prispevalo k 
doseganju ciljev EU na področju 
podnebnih sprememb in energije. 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.
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Or. en

Obrazložitev

Nova osredotočenost Komisije na naložbe je zelo dobrodošla. Zagotoviti pa moramo, da bodo 
naložbe usmerjene v prave vrste projektov, ki ne ustvarjajo le ekonomske, ampak tudi 
družbeno dodano vrednost, ter podpirajo doseganje podnebnih in energetskih ciljev EU. 
Samo na ta način se zares vlaga v prihodnost, saj takšne naložbe ustvarjajo dolgotrajna 
delovna mesta, niso preveliko breme za evropske državljane in ponujajo izhod iz sedanje 
krize.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Pri izbiranju projektov, ki so 
upravičeni do podpore iz EFSI, bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
energijski učinkovitosti; pri odločanju o 
projektih za proizvodnjo ali prenos 
energije bi bilo treba oceniti, ali ciljev 
glede zanesljivosti oskrbe ni mogoče 
doseči na bolj trajnosten in stroškovno 
učinkovit način z zmanjšanjem 
povpraševanja po energiji ali povečanjem 
energijske učinkovitosti; s tem bi 
zagotovili, da projekti na področju 
energijske učinkovitosti konkurirajo pod 
enakimi pogoji s projekti, katerih cilj je 
povečati ponudbo energije ali razvijati 
nove infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.
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Predlog spremembe 8

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
v sektorjih, določenih v uredbi.
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

Obrazložitev

Za zagotovitev multidisciplinarnega procesa odločanja o projektih, ki naj bi prejeli podporo, 
morajo vsi imenovani strokovnjaki v investicijskem odboru imeti ne le izkušnje z naložbenimi 
projekti, ampak tudi izkazano znanje o financiranju projektov v enem ali več sektorjih, ki so 
upravičeni do podpore. Investicijski odbor bo odločal o tem, kateri projekti bodo prejeli 
podporo, zato je v času odločanja potrebno ustrezno poznavanje trga in sektorja.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18 a) Da bo EFSI izpolnjeval svoj dvojni 
namen, je nujno, da se iz EFSI dodeli 
znesek v višini 5.000.000.000 EUR za EIB 
za financiranje za EIS, ki se bo uporabljal 
izrecno za mala in srednja podjetja, 
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manjša podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo ter inovativna mala in 
srednja podjetja in podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi EFSI lahko izpolnjeval svoj dvojni namen, je treba pojasniti, da mora biti del jamstva 
rezerviran za dostop do tveganega kapitala v korist malih in srednjih podjetij ter manjših 
podjetij s srednje veliko tržno kapitalizacijo. Povezano s predlogom spremembe člena 1, člena 
5(2)(e) in člena 7.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 
skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 
posamezne projekte ali prek naložbenih 
platform, namenjenih določenim 
geografskim ali tematskim sektorjem.

(20) Na ravni projektov lahko tretje osebe 
skupaj z EFSI zagotovijo sofinanciranje za 
posamezne projekte ali prek naložbenih 
platform, namenjenih določenim 
geografskim ali tematskim sektorjem.
Posebna pozornost bo namenjena 
naložbenim platformam, ki se 
osredotočajo na transformacijske sektorje 
z visoko ekonomsko in družbeno dodano 
vrednostjo, ter naložbenim platformam, ki 
združujejo v skupine male trajnostne in 
inovativne projekte, za katere se 
zavzemajo zlasti regije, mesta ter mala in 
srednja podjetja, na primer projekte na 
področju energijske učinkovitosti, kot je 
prenova obstoječih stavb.

Or. en

Obrazložitev

Naložbene platforme so odlični mehanizmi za usmerjanje podpore v male projekte, kot so 
projekti na področju energijske učinkovitosti, ki sicer morda ne bi prišli do sredstev EU ali 
zasebnih partnerstev. Lahko imajo pomembno vlogo tudi pri združevanju več podobnih malih 
projektov, za katere se zavzemajo zlasti regije, mesta ter mala in srednja podjetja, v skupine, 
ki znižujejo transakcijske stroške in povečujejo možnosti uspeha.
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Predlog spremembe 11

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, pripravi in 
združevanju projektov v skupine v celotni 
Uniji, pri čemer bo gradilo na strokovnem 
znanju Komisije, EIB, nacionalnih 
spodbujevalnih bank ter organov 
upravljanja evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter na najboljših 
praksah iz projektov, kot sta ELENA 
(Evropska pomoč, namenjena področju 
energije na lokalni ravni) in EEIF 
(Evropski sklad za energetsko 
učinkovitost). S tem bi bila vzpostavljena 
enotna vstopna točka za vprašanja, 
povezana s tehnično pomočjo za naložbe v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29
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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) Prispevek iz proračuna Unije za 
proračunski jamstveni sklad EU bosta 
postopoma potrjevala Evropski parlament 
in Svet v okviru letnih proračunskih 
postopkov do leta 2020. V ta namen bi 
moral proračunski organ, kjer je 
primerno, izkoristiti vse razpoložljive 
mehanizme prožnosti in ustrezne določbe 
na podlagi uredbe o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014-2020.

__________________ __________________
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 črtano

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 

3 črtano
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(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 
L 348, 20.12.2013, str. 129).

Or. en

Obrazložitev

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Predlog spremembe 13

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 
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 –

(36) Ker države članice zaradi razlik v
svojih fiskalnih zmogljivostih za ukrepanje 
ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te 
uredbe 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. en
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Predlog spremembe 14

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 sicer tako, da EIB omogoča prevzemanje 
tveganj, z:

– zagotavljanjem dolgoročnih, 
produktivnih in strateških naložb v Uniji 
ter 

– zagotavljanjem boljšega dostopa do 
financiranja za mala in srednja podjetja 
ter mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, zlasti za inovativna mala in 
srednja podjetja ter inovativna podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba namen EFSI. Pomembno je razlikovati med načrtovanimi dolgoročnimi 
naložbami za projekte, ki morajo izpolnjevati splošne cilje člena 5(2)(a) do (d), a jim sicer ni 
treba upoštevati nobenega praga, ter finančno podporo za podjetja (člen 5(2)(e)), ki se bo 
zagotavljala prek EIS (glej člen 7) in ki je že po svojem značaju lahko usmerjena samo na 
mala in srednja podjetja ter manjša (in inovativna) podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo. To je tudi v skladu z uvodno izjavo 13.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Pogoje sporazuma o EFSI določita 
Komisija in EIB ter jih odobrita 
sozakonodajalca, preden začne ta uredba 
veljati, da se zagotovi, da sporazum o 
EFSI predvideva ustrezno izvajanje 
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Uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Uredba ne more biti sprejeta, ne da bi se Parlament najprej seznanil z vsebino sporazuma o 
EFSI. Parlament mora zagotoviti, da sporazum o EFSI vsebuje vse, kar je potrebno za 
pravilno izvajanje te uredbe, in da sporazum ne prekorači pravic sozakonodajalcev.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

1. mala in srednja podjetja (MSP) pomeni 
podjetja, ki imajo manj kot 250 
zaposlenih, kot določa Uredba (EU) št. 
651/2014;

2. manjša podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo pomeni podjetja, ki imajo 
manj kot 500 zaposlenih;

3. inovativna podjetja s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo pomeni podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo, katerih 
stroški za raziskave in razvoj ter inovacije, 
kot jih opredeljuje Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah, predstavljajo:

(a) najmanj 15 % skupnih stroškov 
poslovanja v najmanj enem od treh let 
pred prvo naložbo v okviru ukrepa 
državne pomoči za tvegane naložbe ali

(b) najmanj 10 % skupnih stroškov 
poslovanja v posameznem letu v treh letih 
pred prvo naložbo v okviru ukrepa 
državne pomoči za tvegane naložbe.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se pogoji, ki veljajo v tej uredbi, natančno opredelijo, da se tako zagotovita 
njeno pravilno tolmačenje in izvajanje v prihodnje.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU,
vključno z opredeljenimi časovnimi okviri 
in ključnimi kazalniki uspešnosti;

(g) zahteve v zvezi z uporabo jamstva EU,
kot je skladnost s cilji in merili 
upravičenosti, ki so določeni v členu 5(2) 
in 5(2)(a), ter z opredeljenimi časovnimi 
okviri in ključnimi kazalniki uspešnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ključno je, da vse naložbe, ki prejemajo podporo EFSI, izpolnjujejo določbe te uredbe. 
Zagotoviti bi bilo treba predvsem skladnost s cilji in merili upravičenosti, ki jih določa člen 
5(2) in 5(2)(a).

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 
Evropskega svetovalnega vozlišča za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 
okviru EIB. Cilj EIAH je nadgraditi 
obstoječe svetovalne službe EIB in 
Komisije z zagotavljanjem svetovalnih 
storitev pri izbiri, pripravi in razvoju 
naložbenih projektov ter hkrati delovati 
kot enotno strokovno svetovalno vozlišče
za projektno financiranje znotraj Unije. 
To vključuje podporo pri uporabi tehnične 
pomoči za strukturiranje projektov,
uporabi inovativnih finančnih 
instrumentov, uporabi javno-zasebnih 

Sporazum o EFSI določa vzpostavitev 
Evropskega svetovalnega vozlišča za 
naložbe (v nadaljnjem besedilu: EIAH) v 
okviru EIB, ki bo zagotavljalo svetovalno 
pomoč za naložbene projekte v skladu s 
cilji, določenimi v členu 5(2) in 5(2)(a) te 
uredbe.
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partnerstev ter po potrebi svetovanje o 
zadevnih vprašanjih v zvezi z zakonodajo 
EU.

EIAH bo nadgradilo obstoječe svetovalne 
službe EIB in Komisije ter:

1. delovalo kot strokovno svetovalno 
vozlišče ter zagotavljalo podporo pri izbiri, 
pripravi in razvoju naložbenih projektov 
ter pri uporabi tehnične pomoči za 
strukturiranje projektov, inovativnih 
finančnih instrumentov in javno-zasebnih 
partnerstev, kakor tudi po potrebi
svetovalo o zadevnih vprašanjih v zvezi z 
zakonodajo EU;

2. zagotavljalo posebno podporo 
naložbenim platformam, ki se 
osredotočajo na sektorje z visoko 
ekonomsko in družbeno dodano 
vrednostjo ali ki združujejo male projekte, 
za katere se zavzemajo zlasti regije, mesta 
ter mala in srednja podjetja, v skupine;

3. oblikovalo poseben instrument za 
tehnično pomoč za ustanavljanje 
naložbenih platform za skupinske projekte 
energijske učinkovitosti na 
decentralizirani ravni;

4. zagotavljalo strokovno in finančno 
pomoč o uporabi EFSI za 
decentralizirane ustanove, ki izvajajo 
podobne sheme tehnične pomoči na 
lokalni ravni;

5. delovalo kot enotna kontaktna točka za 
nosilce projektov ali jih preusmerjalo na 
institucije, omenjene v točki 4;

6. zagotavljalo strukturno izmenjavo 
informacij in najboljših praks med vsemi 
deležniki, ki so vključeni v EFSI.

Or. en

Obrazložitev

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 



PA\1051424SL.doc 21/37 PE549.399v01-00

SL

aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 
strokovno znanje EIB, Komisije, 
nacionalnih spodbujevalnih bank ter
upravnih organov evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov.

Za dosego tega cilja EIAH uporablja 
strokovno znanje EIB, Komisije, 
nacionalnih spodbujevalnih bank in
upravnih organov evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov ter vključuje 
partnerje v skladu s členom 5 Uredbe 
(EU) št. 1303/2013. EIAH nadgrajuje 
predvsem dobre prakse iz programov, kot 
sta ELENA (Evropska pomoč, namenjena 
področju energije na lokalni ravni) in 
EEIF (Evropski sklad za energetsko 
učinkovitost).

Or. en

Obrazložitev

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 
investicijski odbor, ki je odgovoren za 
preučitev potencialnih operacij v skladu z 
naložbenimi politikami EFSI in odobritev 
jamstva EU za operacije v skladu s 
členom 5, ne glede na njihovo geografsko 
lokacijo.

Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI 
investicijski odbor, ki je odgovoren za 
preučitev potencialnih operacij v skladu z 
naložbenimi politikami EFSI in odobritev 
jamstva EU za operacije:

1. v skladu s členom 5;

2. v skladu s podnebnimi in energetskimi 
cilji EU za leto 2020, 2030 in 2050, da bi 
se izognili ogrožanju teh ciljev ali 
povzročanju učinkov nezmožnosti 
opustitve tehnologij, proizvodnih procesov 
ali infrastruktur, za katere obstaja 
nevarnost, da bodo postali nasedle 
naložbe;

3. z dokazljivo gospodarsko, družbeno in 
trajnostno dodano vrednostjo, kar 
spodbuja inovacije, znanja, delovna mesta 
in konkurenčnost EU;

4. ne glede na njihovo geografsko lokacijo.

Or. en

Obrazložitev

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Investicijski odbor sestavlja šest Investicijski odbor sestavlja vsaj šest 
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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.

neodvisnih strokovnjakov in izvršni 
direktor. Neodvisni strokovnjaki imajo 
obsežne relevantne tržne izkušnje s 
projektnim financiranjem na področjih 
naložbenih projektov, ki so navedena v 
členu 5(2).

Investicijski odbor je imenovan s strani 
usmerjevalnega odbora za triletni mandat, 
ki se lahko obnovi.

Or. en

Obrazložitev

V investicijskem odboru, ki odloča o tem, kateri projekti bodo prejeli podporo EFSI v skladu s 
cilji, določenimi v členu 5(2) in 5(2)(a), bi moralo biti dovolj strokovnjakov. S tem bi bil 
zagotovljen multidisciplinaren proces odločanja za upravičene projekte v vseh različnih 
sektorjih, naštetih v členu 5(2) in 5(2)(a). Vsi imenovani strokovnjaki morajo imeti ustrezne 
izkušnje, pridobljene na trgu, in izkazano znanje o financiranju projektov v enem ali več od 
teh sektorjev.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jamstvo EU se dodeli za operacije 
financiranja in naložbene operacije EIB, ki 
jih odobri investicijski odbor iz člena 3(5), 
ali za financiranje EIS, da bi ta lahko 
izvajal operacije financiranja in naložbene 
operacije EIB v skladu s členom 7(2).
Zadevne operacije so skladne s politikami 
Unije in podpirajo katerega koli od 
naslednjih splošnih ciljev:

Jamstvo EU se dodeli za operacije 
financiranja in naložbene operacije EIB,
osredotočene na spodbujanje prehoda na 
pametno, trajnostno in brezogljično 
gospodarstvo, ki jih odobri investicijski 
odbor iz člena 3(5), ali za financiranje EIS, 
da bi ta lahko izvajal operacije financiranja 
in naložbene operacije EIB v skladu s 
členom 7(2). Zadevne operacije so skladne 
s politikami Unije in podpirajo katerega 
koli od naslednjih splošnih ciljev:

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razvoj infrastrukture, vključno s 
področjem prometa, zlasti v industrijskih 
središčih; energijo, zlasti energetske 
povezave, ter digitalno infrastrukturo;

(a) razvoj prometne infrastrukture, zlasti v 
industrijskih središčih;

Or. en

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) razvoj trajnostne energetske 
infrastrukture, zlasti kar zadeva električne 
povezave, inteligentna omrežja na ravni 
distribucije in shranjevanje energije;

Or. en

Obrazložitev

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a b) razvoj digitalne infrastrukture, 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter inovacij;

Or. en

Obrazložitev

Digitalno gospodarstvo raste sedemkrat hitreje kot preostalo gospodarstvo in je ena najbolj 
obetavnih poti v gospodarsko okrevanje in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Naložbe v 
visokokakovostne telekomunikacijske in internetne širokopasovne infrastrukture so ključne. 
Vendar je treba okrepiti tudi naložbe v digitalno ozaveščanje in usposobljenost evropskih 
državljanov, digitalne raziskave in razvoj, spodbujanje kreativnih industrij na digitalnem 
področju ter vzpostavljanje ugodnih razmer za širjenje pametnih digitalnih naprav in storitev 
v vsakodnevnem življenju.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj,
informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo ter inovacije;

(b) naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje, zdravje, raziskave in razvoj,
vključno z raziskovalno in tehnološko 
infrastrukturo, ki sta pomembni za
inovacije;

Or. en

Obrazložitev

Izobraževanje, raziskave in razvoj ter inovacije so nekatere najpomembnejše prednosti 
Evrope, ki spodbujajo našo gospodarsko konkurenčnost ter blaginjo in zdravje ljudi. Znanja 
in ustvarjalnost Evropejcev so konkurenčna prednost Evrope v svetovnem gospodarstvu. 
Naložbe v izobraževanje, raziskave in inovacije so ključne sestavine strategije za izhod iz 
gospodarske krize, ki ustvarja nova visokokakovostna delovna mesta, razvija nove izvozne 
trge in izboljšuje industrijsko konkurenčnost EU.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečanje obnovljivih virov energije ter
energijske učinkovitosti in učinkovite rabe 
virov;

(c) povečanje obnovljivih virov energije ter
učinkovite rabe energije in virov, pri 
čemer je posebna pozornost namenjena 
zmanjševanju povpraševanja po energiji z 
upravljanjem povpraševanja in prenovo 
stavb;

Or. en

Obrazložitev

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) infrastrukturne projekte na področjih 
okolja, naravnih virov, razvoja mest in na
socialnem področju;

(d) infrastrukturne projekte na področjih 
okolja, naravnih virov, osredotočene na 
krepitev ekosistemskih storitev, razvoja 
mest in v socialnem sektorju;

Or. en

Obrazložitev

Ekosistemske storitve imajo pomembno vlogo v strategiji EU o biotski raznovrstnosti ter v 
politikah za prilagajanje na podnebne spremembe in njihovo ublažitev. Poročilo TEEB 
(Ekonomija ekosistemov in biotske raznovrstnosti), ki ga je podprla Evropska komisija,
dokazuje ogromno gospodarsko vrednost naših ekosistemov in njihov potencial za 
obvladovanje številnih družbenih izzivov. Zato je upravičena osredotočenost na infrastrukture 
in naložbe, ki lahko okrepijo ekosistemske storitve (npr. ustvarjanje naravnih poplavnih 
območij ali pogozdovanje).
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se jamstvo EU prek EIB dodeli 
za podporo namenskim naložbenim 
platformam in nacionalnim 
spodbujevalnim bankam, ki vlagajo v
operacije, ki ustrezajo zahtevam iz te 
uredbe. V tem primeru usmerjevalni odbor 
določi politiko v zvezi z upravičenimi 
naložbenimi platformami.

Poleg tega se jamstvo EU dodeli za
operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki jih izvajajo namenske 
naložbene platforme in nacionalne 
spodbujevalne banke ali institucije, ki jih 
je potrdil investicijski odbor iz člena 3(5). 
Zadevne operacije so v skladu s politikami 
Unije in podpirajo cilje na podlagi tega 
odstavka, osredotočajo pa se na 
transformacijske sektorje z visoko dodano 
vrednostjo, kot so manjši projekti na 
področju učinkovite rabe energije in 
virov. Usmerjevalni odbor določi politiko v 
zvezi z upravičenimi naložbenimi 
platformami in operacijami namenskih 
naložbenih platform ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali institucij, na 
podlagi katere lahko pridobijo jamstvo EU 
na podlagi tega člena. Poleg tega se lahko 
jamstvo EU koristi v povezavi z udeležbo 
EIB v namenskih naložbenih platformah 
in nacionalnih spodbujevalnih bankah.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi sedanjega predloga lahko naložbene platforme in nacionalne spodbujevalne 
banke pridobijo jamstvo EU samo, če prejemajo podporo EIB. Za obsežne naložbe v okviru 
večjih projektov na ravni EU je vključenost EIB morda res zaželena. Za več manjših, v 
skupino združenih projektov, ki jih financirajo ali upravljajo naložbene platforme, nacionalne 
spodbujevalne banke ali institucije, pa vključenost EIB morda ni vedno potrebna, če zadevne 
operacije podpirajo cilje iz tega člena in so po oceni investicijskega odbora upravičene.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kjer je primerno, vključijo nacionalne ali 
regionalne naložbene platforme tudi 
pristojne javne organe, gospodarske in 
socialne partnerje ter ustrezna telesa, ki 
zastopajo civilno družbo, v skladu s 
členom 5 in poglavjem II Uredbe (EU) št. 
1303/2013.

Or. en

Obrazložitev

V vzpostavitev in delovanje nacionalnih in regionalnih naložbenih platform, ki podpirajo 
naložbe z večjim družbenim učinkom, bi morali biti vključeni ustrezni deležniki. Podrobne 
določbe o tem, kako je to mogoče doseči, predpisuje Uredba (EU) št. 1303/2013. Podoben 
pristop je zaželen za naložbene platforme, ki prejemajo podporo EFSI. Vključevanje 
partnerjev je eden najboljših načinov za izboljšanje poistovetenja in doseganje čim boljših 
rezultatov naložb.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najmanj 20 % odobrenih jamstev se 
rezervira za naložbe v energijsko 
učinkovitost, zlasti prek ustanavljanja 
namenskih naložbenih platform za 
prenovo obstoječih stavb.

Or. en

Obrazložitev

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Jamstvo EU se odobri za projekte in 
operacije, ki izpolnjujejo naslednja merila 
upravičenosti:

(a) projekti in operacije morajo prispevati 
k strategiji Unije za pametno, trajnostno 
in vključujočo rast; izpolnjevati morajo 
cilje člena 9 ter biti v skladu s členom 10 
in Prilogo I Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(b) projekti in operacije morajo spodbujati 
prehod na pametno, trajnostno, 
dekarbonizirano gospodarstvo ter biti v 
skladu z dogovorjenimi podnebnimi in 
energetskimi cilji EU za leta 2020, 2030 in 
2050;

(c) projekti in operacije, ki jih podpirajo 
namenske naložbene platforme ter 
nacionalne spodbujevalne banke in 
institucije, morajo izpolnjevati politike in 
merila upravičenosti usmerjevalnega 
odbora v skladu z drugim pododstavkom 
člena 5(2); politike in merila 
upravičenosti usmerjevalnega odbora ne 
smejo odstopati od meril iz točk (a) in (b) 
tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Jasno izoblikovana merila upravičenosti predstavljajo boljše vodilo, kako naj si prizadevamo 
za splošne cilje člena 5(2). Točka (a) se nanaša na tematske cilje in „skupni strateški okvir“ 
Uredbe 1303/2013. Namen tega je dodati, da je EFSI celovit in usklajen pristop Unije za 
usklajen, uravnotežen in trajnosten razvoj.



PE549.399v01-00 30/37 PA\1051424SL.doc

SL

Predlog spremembe 33

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 
katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 
uporabijo evropske strukturne in 
investicijske sklade.

4. Če so izpolnjena vsa ustrezna merila za 
upravičenost, lahko države članice za 
sofinanciranje upravičenih projektov, v 
katere vlaga EIB s podporo jamstva EU, 
uporabijo katero koli vrsto financiranja 
EU, vključno z evropskimi strukturnimi in 
investicijskimi skladi.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se za sofinanciranje operacij in projektov, ki jih podpira jamstvo EU, 
lahko uporabi katera koli vrsta financiranja Unije, ne le sredstva, ki so na razpolago v 
evropskih strukturnih in investicijskih skladih.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posojila EIB, jamstva, posredna osebna 
jamstva, instrumenti kapitalskih trgov, 
katera koli druga oblika instrumentov za 
financiranje ali izboljšanje kreditne 
kvalitete ter naložbe v lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital. Ti instrumenti 
se odobrijo, pridobijo ali izdajo v korist 
operacij, ki se izvajajo v Uniji, vključno s 
čezmejnimi operacijami med državo 
članico in tretjo državo, v skladu s to 
uredbo, če je bilo odobreno financiranje 
EIB, pa v skladu s podpisanim 
sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 
preklican;

(a) posojila EIB, jamstva, posredna osebna 
jamstva, instrumenti kapitalskih trgov, 
katera koli druga oblika instrumentov za 
financiranje ali izboljšanje kreditne 
kvalitete ter naložbe v lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital, tudi prek 
nacionalnih spodbujevalnih bank, 
institucij ali naložbenih platform. Ti 
instrumenti se odobrijo, pridobijo ali izdajo 
v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, 
vključno s čezmejnimi operacijami med 
državo članico in tretjo državo, v skladu s 
to uredbo, če je bilo odobreno financiranje 
EIB, pa v skladu s podpisanim 
sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 
preklican;
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Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) financiranje EIB, zagotovljeno EIS za 
posojila, jamstva, posredna osebna 
jamstva, katero koli drugo obliko 
instrumentov za financiranje ali izboljšanje 
kreditne kvalitete, instrumente kapitalskih 
trgov ter naložbe v lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital. Ti instrumenti 
se odobrijo, pridobijo ali izdajo v korist 
operacij, ki se izvajajo v Uniji, v skladu s 
to uredbo, če je bilo odobreno financiranje 
EIS, pa v skladu s podpisanim 
sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 
preklican.

(b) financiranje EIB, zagotovljeno EIS za 
posojila, jamstva, posredna osebna 
jamstva, katero koli drugo obliko 
instrumentov za financiranje ali izboljšanje 
kreditne kvalitete, instrumente kapitalskih 
trgov ter naložbe v lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital, tudi prek 
nacionalnih spodbujevalnih bank, 
institucij ali naložbenih platform. Ti 
instrumenti se odobrijo, pridobijo ali izdajo 
v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, v 
skladu s to uredbo, če je bilo odobreno 
financiranje EIS, pa v skladu s podpisanim 
sporazumom, ki ni niti potekel niti ni bil 
preklican.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevki držav članic in 
nacionalnih spodbujevalnih bank ali 
institucij, ki se uvrščajo v javni sektor ali 
ki delujejo v imenu države, za projekte, 
operacije ali naložbene platforme, ki so 
upravičeni na podlagi te uredbe, veljajo za 
enkratne ukrepe v smislu člena 5(1) 
Uredbe (ES) št. 1466/97 in v smislu člena 
(3)4 Uredbe (ES) št. 1467/97. To so 
finančni prispevki, ki uresničujejo 
politične cilje Unije in veljajo za 
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pomemben dejavnik v smislu člena 2(3) 
Uredbe (ES) št. 1467/97, zato ti finančni 
prispevki ne morejo pripeljati do 
preseganja referenčne vrednosti iz člena 
126(2) PDEU.

Z odstopanjem od navodil Komisije glede 
izvajanja člena 5(1) Uredbe (ES) št. 
1466/97 v COM(2015)12 z dne 13. 
januarja 2015 bodo države članice 
koristile „naložbeno klavzulo“ za naložbe 
v namenske naložbene platforme, ki so 
ustanovljene za naložbe v operacije in 
projekte energijske učinkovitosti ter 
upravičene na podlagi te uredbe, če:

(i) odstopanje od njihovega 
srednjeročnega cilja ali dogovorjene 
javnofinančne prilagoditve na poti k temu 
cilju ne vodi v preseganje referenčne 
vrednosti 3 % primanjkljaja BDP in se 
ohrani ustrezna varnostna rezerva;

(ii) se zaradi tega dejansko zvišajo 
naložbene ravni.

V tem primeru se bo „naložbena 
klavzula“ uporabljala ne glede na 
negativno rast BDP ali negativno 
proizvodno vrzel.

Or. en

Obrazložitev

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 
16 000 000 000 EUR; od tega se največ
2 500 000 000 EUR lahko dodeli za 
financiranje s strani EIB v korist EIS v 
skladu z odstavkom 2. Ne glede na člen 
8(9) skupna plačila Unije v korist EIB na 
podlagi jamstva ne smejo preseči zneska 
jamstva.

1. Znesek jamstva EU za EIB znaša 
16 000 000 000 EUR; od tega se
2 500 000 000 EUR dodeli za financiranje 
s strani EIB v korist EIS v skladu z 
odstavkom 2 za namene iz člena 1. Ne 
glede na člen 8(9) skupna plačila Unije v 
korist EIB na podlagi jamstva ne smejo 
preseči zneska jamstva.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje, da se sredstva iz EFSI namenijo za dostop do financiranja za tvegane naložbe 
za mala in srednja podjetja ter manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, ne bi 
smelo biti ne na izbirno ne prožno.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v odstavek 5 se ciljni 
znesek doseže s postopnimi proračunskimi 
odobritvami za prevzem obveznosti za 
jamstveni sklad, ki se določijo v okviru 
letnega proračunskega postopka ob 
ustreznem upoštevanju vseh sredstev, ki 
so na voljo na podlagi Uredbe Sveta 
1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020, zlasti členov 11, 13, 14, ter po 
potrebi in kot rešitev v skrajni sili 
možnosti – ob popolnem upoštevanju točk 
17 in 18 medinstitucionalnega sporazuma 
z dne 2. decembra 2013 –, da se sredstva 
prerazporedijo iz večletnih programov v 
okviru naslova 1A, če se izkaže, da so ti 
programi nezadostno izkoriščeni. 
Financiranje jamstvenega sklada, tako z 
vidika odobritev za prevzem obveznostmi 
kot odobritev plačil, se pregleda v okviru 
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vmesnega pregleda/revizije večletnega 
finančnega okvira 2014–2020, ki bo 
sprožen najpozneje do konca leta 2016, 
kot predvideva člen 2 Uredbe Sveta 
1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2014–2020.

Or. en

Obrazložitev

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice redno in strukturirano 
pripravljajo, posodabljajo in razširjajo 
informacije o sedanjih in prihodnjih 
naložbenih projektih na svojem ozemlju.

3. Države članice redno in strukturirano ter 
ob vključevanju partnerjev v skladu s 
členom 5 Uredbe EU št. 1303/2013 na 
regionalni in lokalni ravni pripravljajo, 
posodabljajo in razširjajo informacije o 
sedanjih in prihodnjih naložbenih projektih 
na svojem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Uredba EU št. 1303/2013 je uvedla načelo partnerstva na zelo koristen, izvedljiv in 
vključujoč način. Uvaja lokalna in regionalna partnerstva, ki lahko zagotavljajo lokalno in 
sektorsko strokovno znanje, ki je ključno za uspeh in sprejemanje projektov v javnosti. Zato bi 
morali biti ti partnerji vključeni v izbiro, združevanje v skupine in predstavitev projektov, ki 
so upravičeni do podpore.
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Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oceno dodane vrednosti, mobilizacije 
sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 
dejanske realizacije, rezultatov in učinka 
operacij financiranja in naložbenih operacij 
EIB na agregirani osnovi;

(b) oceno ekonomske in družbene dodane 
vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega 
sektorja, pričakovane in dejanske 
realizacije, rezultatov in učinka operacij 
financiranja in naložbenih operacij EIB na 
agregirani osnovi, kar vključuje učinek na 
ustvarjanje v prihodnost usmerjenih, 
trajnostnih in lokalnih delovnih mest, 
trajnosten prehod in dekarbonizacijo 
gospodarstva EU, ohranitev in povečanje 
razvojne zmogljivosti ekosistemskih 
storitev, zmanjšanje odvisnosti EU od 
energetskih in naravnih virov ter 
povečanje konkurenčnosti in 
inovacijskega potenciala gospodarstva 
Unije;

Or. en

Obrazložitev

EFSI bi moral spodbujati in podpirati projekte, ki so nujni za prehod v trajnostno in 
dekarbonizirano Unijo. Pri ocenjevanju dodane vrednosti in učinkovitosti EFSI je treba 
napredek pri tem prehodu v trajnostno in dekarbonizirano Unijo ocenjevati z merjenjem 
učinkov naložb na parametre, omenjene v danem členu.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. EIB s svojim financiranjem in 
naložbami ne podpira dejavnosti, ki 
ovirajo Unijo na njeni poti k trajnostnemu 
napredku. V tem smislu EIB ne sodeluje 
pri projektih, ki povzročajo nezmožnost 
opustitve tehnologij, proizvodnih procesov 
ali infrastruktur, za katere obstaja 
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nevarnost, da bodo postali nasedle 
naložbe, saj niso v skladu z energetskimi 
in podnebnimi cilji EU za leta 2020, 2030 
in 2050.

Or. en

Obrazložitev

Za uresničitev energetskih in podnebnih ciljev EU za leta 2020, 2030 in 2050 je treba že 
danes sprejeti prave odločitve in izvesti prave naložbe. EFSI je odličen instrument za 
spodbujanje in podpiranje tovrstnih projektov, ki so nujni za prehod v trajnostno in 
dekarbonizirano Unijo. Podpiranje projektov, ki povzročajo nezmožnost opustitve tehnologij, 
proizvodnih procesov ali infrastruktur, za katere ni prostora v trajnostni dekarbonizirani 
Uniji, je zato neproduktivno in ustvarja nepovratne stroške, nasedle projekte in izgubo 
denarja EU.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 18
Uredba 1291/2014
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 8. Financiranja jamstvenega sklada ni treba točno 
določiti ob sprejetju uredbe o EFSI. Lahko se prepusti letnemu proračunskemu postopku. 

Program Obzorje 2020 že zdaj veliko prispeva k naložbam v raziskave in razvoj ter inovacije 
z velikim učinkom vzvoda. Sprejet je bil po dolgotrajnem zakonodajnem postopku, ki je skrbno 
izbral prednostna področja, različne instrumente in prejemnike ter dosegel občutljivo 
ravnovesje.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 19
Uredba 1316/2013
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 8. Financiranja jamstvenega sklada ni treba točno 
določiti ob sprejetju uredbe o EFSI. Lahko se prepusti letnemu proračunskemu postopku. 

Instrument za povezovanje Evrope že zdaj veliko prispeva k naložbam v energetsko, 
telekomunikacijsko in prometno infrastrukturo z velikim učinkom vzvoda. Sprejet je bil po 
dolgotrajnem zakonodajnem postopku, ki je skrbno izbral projekte v skupnem interesu in 
različne instrumente, ki naj bi se uporabljali.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Priloga I
Uredba 1291/2014
Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 8. Financiranja jamstvenega sklada ni treba točno 
določiti ob sprejetju uredbe o EFSI. Lahko se prepusti letnemu proračunskemu postopku. 

Program Obzorje 2020 že zdaj veliko prispeva k naložbam v raziskave in razvoj ter inovacije 
z velikim učinkom vzvoda. Sprejet je bil po dolgotrajnem zakonodajnem postopku, ki je skrbno 
izbral prednostna področja, različne instrumente in prejemnike ter dosegel občutljivo 
ravnovesje.


