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9.1.2019 A8-0482/25 

Predlog spremembe  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Gospodarstva držav članic nujno 

potrebujejo javni naložbeni načrt, ki bo 

usmerjen v socialno, ekonomsko in 

teritorialno kohezijo ter oblikovan tako, 

da bo povečal skupno povpraševanje in 

naložbe v javno infrastrukturo, ki bi lahko 

in ki bi morale nato spodbuditi in okrepiti 

zasebne naložbe. Le tak načrt je lahko 

učinkovit pri oživljanju rasti, boju proti 

brezposelnosti ter preprečevanju 

socialnih, ekonomskih in teritorialnih 

neenakosti. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Predlog spremembe  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 

k izboljšanju konkurenčnosti Unije, tudi 

na področju inovacij in digitalizacije, 

trajnosti gospodarske rasti Unije, socialne 

odpornosti in vključevalnosti ter 

povezovanja kapitalskih trgov Unije, 

vključno z rešitvami za njihovo 

razdrobljenost in razpršenost virov 

financiranja za podjetja Unije. V ta namen 

bi moral podpirati tehnično in ekonomsko 

vzdržne projekte, in sicer z zagotavljanjem 

okvira za uporabo dolžniških in lastniških 

instrumentov ter instrumentov delitve 

tveganja, ki bi jih podpirali jamstvo 

proračuna Unije in prispevki izvajalskih 

partnerjev. Sklad bi moral temeljiti na 

povpraševanju, hkrati pa bi se morala 

njegova podpora osredotočiti na prispevek 

k doseganju ciljev politike Unije. 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 

ne samo k zmanjševanju neenakosti pri 

proizvodnih zmogljivostih in 

gospodarskem razvoju, temveč tudi k 

uresničevanju ciljev socialne in 

teritorialne kohezije. V ta namen mora 

podpirati projekte, ki prispevajo k 

industrijskemu razvoju, raziskavam in 

razvoju, primarnemu sektorju in 

socialnemu napredku, ki spodbujajo 

zagotavljanje kakovostnih javnih storitev 

v sektorjih izobraževanja, zdravstva, 

kulture, osnovne sanitarne ureditve in 

ravnanja z odpadki, transporta, 

komunikacij in energije, ki med drugim 

ustvarjajo delovna mesta s pravicami in so 

nenazadnje v skladu z načelom dodatnosti 

v regijah, v katerih se izvajajo. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Predlog spremembe  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Nizke stopnje naložb v 

infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 

so ogrozile sposobnost Unije za 

spodbujanje trajnostne rasti, 

konkurenčnosti in konvergence. Obsežne 

naložbe v evropsko infrastrukturo so 

bistvene za doseganje trajnostnih ciljev 

Unije, vključno z energetskimi in 

podnebnimi cilji za leto 2030. V skladu s 

tem bi se morala podpora sklada InvestEU 

usmeriti v naložbe v prometno, energetsko 

(tudi na področju energijske učinkovitosti 

in energije iz obnovljivih virov), okoljsko, 

podnebno, pomorsko in digitalno 

infrastrukturo. Da bi čim bolj povečali 

učinek in dodano vrednost finančne 

podpore Unije, je primerno spodbujati 

racionaliziran naložbeni proces, ki bo 

omogočil opaznost nabora projektov in 

doslednost v relevantnih programih Unije. 

Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 

podporo Unije, bi bilo treba zaradi 

varnostnih groženj upoštevati načela za 

zaščito državljanov na javnih mestih. To 

bi moralo dopolnjevati prizadevanja 

drugih skladov Unije, kot je Evropski 

sklad za regionalni razvoj, ki zagotavljajo 

podporo za varnostne elemente naložb v 

javne prostore, promet, energetiko in 

(13) Nizke stopnje naložb v 

infrastrukturo v državah članicah med 

finančno krizo, tako v javnem kot v 

zasebnem sektorju, so ogrozile njihovo 

sposobnost za spodbujanje trajnostne rasti, 

konkurenčnosti in konvergence. Obsežne 

naložbe v infrastrukturo držav članic so 

bistvene za doseganje trajnostnih ciljev 

Unije, vključno z energetskimi in 

podnebnimi cilji za leto 2030. V skladu s 

tem se mora podpora sklada InvestEU 

usmeriti v naložbe v prometno, energetsko 

(tudi na področju energijske učinkovitosti 

in energije iz obnovljivih virov), okoljsko, 

podnebno, pomorsko in digitalno 

infrastrukturo. Da bi čim bolj povečali 

učinek in dodano vrednost finančne 

podpore Unije, bi bilo treba spodbujati 

racionaliziran naložbeni proces, ki bo 

zagotavljal opaznost nabora projektov, 

doslednost in doseganje specifičnih potreb 

glede rasti in razvoja v vsaki regiji in 

državi. 
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drugo kritično infrastrukturo. 

Or. pt 

Obrazložitev 

Pri tem je bistveno zadovoljiti posebne potrebe rasti in razvoja vsake regije in države, zlasti 

tistih, ki se soočajo z največjimi težavami. Predvsem v zadnjem času je bilo mogoče opaziti 

čedalje večjo obsedenost z varnostjo, ki narekuje ukrepom in politikam Evropske unije, sedaj 

pa preti, da bo pod pretvezo zagotavljanja javne varnosti spodkopala naše vrednote in 

svoboščine, pri tem pa se varljivo prikrivajo viri dejanskih groženj. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Predlog spremembe  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Sklad InvestEU bo zagotavljal 

pravično in uravnoteženo porazdelitev 

naložb med različnimi državami članicami 

in regijami EU. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Predlog spremembe  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) konkurenčnosti Unije, vključno z 

inovacijami in digitalizacijo; 

(a) ekonomski in teritorialni koheziji 

znotraj držav članic in med njimi, tudi k 

razvoju primarnega in sekundarnega 

sektorja ter proizvodnih zmogljivosti, 

vključno z raziskavami in razvojem, pa 

tudi k trdnosti lokalne, regionalne, 

nacionalne in mednarodne prometne 

infrastrukture, čimer se zagotovi 

razpoložljivost sredstev za javne naložbe v 

zagotavljanje javnih dobrin in storitev, 

zlasti v sektorjih sanitarnih storitev in 

ravnanja z odpadki, prometa, komunikacij 

in energije; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Predlog spremembe  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) trajnosti gospodarstva Unije in 

njegovi rasti; 

(b) trajnosti gospodarstev držav članic 

in njihovi rasti, vključno z obravnavanjem 

posebnih potreb vsake regije in države, s 

posebnim poudarkom na državah 

članicah, ki se soočajo z največjimi 

težavami pri zbiranju sredstev, potrebnih 

za naložbe, ter zagotavljanju spoštovanja 

okolja in spodbujanja biotske 

raznovrstnosti; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Predlog spremembe  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) socialni odpornosti in 

vključevalnosti Unije; 

(c) socialni koheziji, vključno s 

spodbujanjem dela na področju pravic in 

splošnega dostopa do visokokakovostnih 

javnih storitev ter družbenega napredka, z 

zagotavljanjem razpoložljivosti sredstev za 

javne naložbe v sektorje izobraževanja, 

zdravstva in kulture; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Predlog spremembe  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Program InvestEU mora 

zagotoviti, da se najmanj 50 % izplačane 

naložbe dodeli v skladu z geografskimi in 

kohezijskimi merili, da se zagotovi, da 

imajo lahko vse države članice korist od 

tega sklada, in sicer obratno sorazmerno z 

njihovo stopnjo družbenega in 

gospodarskega razvoja. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Predlog spremembe  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) sklop politike za MSP: zajema 

dostop do financiranja in njegovo 

razpoložljivost za MSP, v ustrezno 

utemeljenih primerih pa tudi za mala 
podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo; 

(c) sklop politike za MSP: zajema 

dostop do financiranja in njegovo 

razpoložljivost za mikro-, mala in srednja 

podjetja; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Predlog spremembe  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Patrick Le Hyaric, Younous 

Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsak sklop politike iz člena 7(1) je 

sestavljen iz dveh oddelkov, ki 

obravnavata specifično nedelovanje trga 

ali neoptimalne naložbene razmere, in 

sicer: 

1. Vsak sklop politike iz člena 7(1) je 

namenjen zadovoljevanju potreb v smislu 

javnih naložb, pomanjkljivosti pri 

proizvodnih zmogljivostih, zastarelosti 

proizvodnih sredstev, specifičnega 

nedelovanja trga ali neoptimalnih 

naložbenih razmer, in sicer: 

Or. pt 

 

 


