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Predlog spremembe 33
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
simetrični šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije z velikim 
nesimetričnim socialnim in gospodarskim 
vplivom v državah članicah in regijah. 
Nujni zajezitveni ukrepi so povzročili 
znaten upad gospodarske dejavnosti v EU. 
Po podatkih Eurostata se je v drugem 
četrtletju leta 2020 sezonsko prilagojeni 
BDP EU zmanjšal za 11,4 % v primerjavi s 
prvim četrtletjem leta 2020 in za 13,9 % v 
primerjavi z istim četrtletjem leta 2020, 
pred tem pa se je v predhodnem četrtletju 
že zmanjšal za 2,7 %. Po gospodarskih 
napovedih Komisije iz poletja 2020 naj bi 
se gospodarstvo EU v letu 2020 zmanjšalo 
za 8,3 %, tj. precej bolj in z večjimi 
razlikami, kot je bilo sprva predvideno v 
napovedi iz pomladi 2020, ter veliko bolj 
kot med finančno krizo leta 2008. Poleg 
tega se je zaposlenost v EU v drugem 
četrtletju leta 2020 zmanjšala za 2,7 % v 
primerjavi s predhodnim četrtletjem, 
potem ko se je v prvem četrtletju že 
zmanjšala za 0,2 %. Izbruh pandemije je 
pokazal medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj glavnih 
šibkih točk, kot je preveliko zanašanje 
strateških industrij na nediverzificirane 
zunanje dobavne vire. Take šibke točke je 
treba nujno in učinkovito odpraviti, da se 
izboljša odzivanje Unije v izrednih 
razmerah ter poveča odpornost celotnega 
gospodarstva, hkrati pa ohrani odprtost za 
pošteno konkurenco in trgovino v skladu z 
zadevnimi pravili. Naložbena dejavnost naj 
bi se znatno zmanjšala. Celo pred 
pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
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nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2008. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne pravične, 
vključujoče in trajnostne rasti, med 
drugim tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi in okoljskimi izzivi, 
kot so trajnostnost, vključenost, revščina, 
brezposelnost, revščina zaposlenih ali 
staranje prebivalstva. Da bi uresničili cilje 
politik Unije ter podprli hitro, pravično, 
vključujoče in trajnostno okrevanje, je 
treba podpreti odpravo nedelovanja trga in 
neoptimalnih naložbenih okoliščin ter 
zmanjšati naložbeno vrzel v ciljnih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
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industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za pošteno konkurenco in 
pravično trgovino v skladu z zadevnimi 
pravili. Naložbena dejavnost naj bi se 
znatno zmanjšala. Celo pred pandemijo, ko 
je bilo mogoče v Uniji opaziti zviševanje 
deleža naložb v razmerju do BDP, je bila 
naložbena dejavnost nižja, kot bi bilo 
mogoče pričakovati v obdobju močnega 
okrevanja, in premajhna, da bi nadomestila 
leta nezadostnega vlaganja, ki so sledila 
krizi leta 2009. Še pomembneje je, da 
sedanje naložbene ravni in napovedi zaradi 
tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije, zlasti v okviru 
zelenega dogovora, ter podprli hitro, 
vključujoče, trajnostno in zdravo 
gospodarsko okrevanje, je treba zlasti 
podpreti projekte, ki jih je sicer težko 
financirati in ki evropskim državljanom 
prinašajo dolgoročne okoljske in 
družbene koristi, kot so visokokakovostna 
dolgoročna delovna mesta in javna 
infrastruktura. Zato je zelo pomembno, da 
se opredelijo in podprejo projekti, ki 
zagotavljajo to pravo dodatnost in 
kakovost ter ki ne temeljijo predvsem na 
tehničnih vidikih, kot so dejavniki 
finančnega vzvoda ali hitrost in obseg 
projekta, ter podpreti odpravo nedelovanja 
trga in neoptimalnih naložbenih okoliščin 
ter zmanjšati naložbeno vrzel v ciljnih 
sektorjih.

Or. en
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Predlog spremembe 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, zlasti za mala in srednja 
podjetja (MSP) ter mikropodjetja, da se 
izboljša odzivanje Unije v izrednih 
razmerah ter povečajo odpornost, kohezija, 
digitalizacija in trajnostnost celotnega 
gospodarstva, hkrati pa ohrani odprtost za 
konkurenco in trgovino v skladu z 
zadevnimi pravili, da se izboljša odzivanje 
Unije v izrednih razmerah ter poveča 
odpornost celotnega gospodarstva, hkrati 
pa ohrani odprtost za konkurenco in 
trgovino v skladu z zadevnimi pravili. 
Naložbena dejavnost naj bi se znatno 
zmanjšala. Celo pred pandemijo, ko je bilo 
mogoče v Uniji opaziti zviševanje deleža 
naložb v razmerju do BDP, je bila 
naložbena dejavnost nižja, kot bi bilo 
mogoče pričakovati v obdobju močnega 
okrevanja, in premajhna, da bi nadomestila 
leta nezadostnega vlaganja, ki so sledila 
krizi leta 2009. Še pomembneje je, da 
sedanje naložbene ravni in napovedi zaradi 
tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
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naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih. zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 36
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
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zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

zaradi podnebnega prehoda, degradacije 
okolja, tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne trajnostne rasti, 
med drugim tudi na področju inovacij, 
znanj in spretnosti, infrastrukture ter MSP, 
ter ne zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije v okviru 
zelenega dogovora in naložbenega načrta 
za trajnostno Evropo ter podprli hitro, 
trajnostno, vključujoče in zdravo 
gospodarsko okrevanje, je treba podpreti 
odpravo nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 37
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, zlasti za mala in srednja 
podjetja (MSP), da se izboljša odzivanje 
Unije v izrednih razmerah ter poveča 
odpornost celotnega gospodarstva, hkrati 
pa ohrani odprtost za konkurenco in 
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dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

trgovino v skladu z zadevnimi pravili. 
Naložbena dejavnost naj bi se znatno 
zmanjšala. Celo pred pandemijo, ko je bilo 
mogoče v Uniji opaziti zviševanje deleža 
naložb v razmerju do BDP, je bila 
naložbena dejavnost nižja, kot bi bilo 
mogoče pričakovati v obdobju močnega 
okrevanja, in premajhna, da bi nadomestila 
leta nezadostnega vlaganja, ki so sledila 
krizi leta 2009. Še pomembneje je, da 
sedanje naložbene ravni in napovedi zaradi 
tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije, zlasti dvojni 
cilj pospešitve podnebnega in digitalnega 
prehoda, ter podprli hitro, vključujoče in 
zdravo gospodarsko okrevanje, je treba 
podpreti odpravo nedelovanja trga in 
neoptimalnih naložbenih okoliščin ter 
zmanjšati naložbeno vrzel v ciljnih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 38
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 8,3 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo 
leta 2009. Izbruh pandemije je pokazal 
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medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire in neobstoj kritične 
infrastrukture. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot je 
revščina, trajnostnost ali staranje 
prebivalstva. Da bi uresničili cilje politik 
Unije ter podprli hitro, vključujoče in 
zdravo gospodarsko okrevanje, je treba 
podpreti odpravo nedelovanja trga in 
neoptimalnih naložbenih okoliščin ter 
zmanjšati naložbeno vrzel v ciljnih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije, zlasti cilj 
podnebne nevtralnosti do leta 2050, ter 
podprli hitro, vključujoče in zdravo 
gospodarsko okrevanje, je treba podpreti 
odpravo nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 40
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni 
velik šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

(1) Nacionalni in regionalni ukrepi 
omejitve gibanja zaradi pandemije 
COVID-19 pomenijo velik šok za svetovno 
gospodarstvo in gospodarstvo Unije. 
Zajezitveni ukrepi so povzročili znaten 
upad gospodarske dejavnosti v EU. BDP 
EU naj bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 
7,5 %, tj. veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009. Izbruh pandemije je 
pokazal medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na zunanje dobavne vire. Take 
šibke točke je treba odpraviti, da se poveča 
odpornost celotnega gospodarstva na 
zunanje grožnje. Naložbena dejavnost naj 
bi se znatno zmanjšala. Celo pred 
pandemijo, ko je bilo mogoče v državah 
članicah opaziti zviševanje deleža naložb v 
razmerju do BDP, je bila naložbena 
dejavnost nižja, kot bi bilo mogoče 
pričakovati v obdobju močnega okrevanja, 
in premajhna, da bi nadomestila leta slabih 
naložb, ki so sledila krizi leta 2009, ter 
zelo spodbujevalne denarne politike 
Evropske centralne banke. Še 
pomembneje je, da sedanje naložbene ravni 
in napovedi zaradi tehnoloških sprememb 
in svetovne konkurenčnosti ne pokrivajo 
potreb Unije po strukturnih naložbah za 
ponovni zagon in ohranjanje dolgoročne 
rasti, med drugim tudi na področju 
inovacij, znanj in spretnosti, infrastrukture 
ter MSP, ter ne zadoščajo za to, da bi se 
spoprijeli s ključnimi družbenimi izzivi, 
kot sta trajnostnost ali staranje 
prebivalstva. Da bi uresničili cilje politik 
Unije ter podprli hitro, vključujoče in 
zdravo gospodarsko okrevanje, je treba 
podpreti odpravo posledic načrtovanih 
zaustavitev nacionalnih gospodarstev, 
neoptimalnih naložbenih okoliščin ter 
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zmanjšati naložbeno vrzel v ciljnih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 41
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
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zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva, ne da 
bi ogrozili cilje enakosti. Da bi uresničili 
cilje politik Unije ter podprli hitro, 
vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije ima negativen 
učinek na medsebojno povezanost 
svetovnih dobavnih verig in je razkril nekaj 
šibkih točk, kot je preveliko zanašanje 
strateških industrij na nediverzificirane 
zunanje dobavne vire. Take šibke točke je 
treba odpraviti, da se izboljša odzivanje 
Unije v izrednih razmerah ter poveča 
odpornost celotnega gospodarstva, hkrati 
pa ohrani odprtost za konkurenco in 
trgovino v skladu z zadevnimi pravili. 
Naložbena dejavnost naj bi se znatno 
zmanjšala. Celo pred pandemijo, ko je bilo 
mogoče v Uniji opaziti zviševanje deleža 
naložb v razmerju do BDP, je bila 
naložbena dejavnost nižja, kot bi bilo 
mogoče pričakovati v obdobju močnega 
okrevanja, in premajhna, da bi nadomestila 
leta nezadostnega vlaganja, ki so sledila 
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je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

krizi leta 2009. Še pomembneje je, da 
sedanje naložbene ravni in napovedi zaradi 
tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije ter prednostno 
obravnavali hitro, vključujoče in vztrajno 
gospodarsko okrevanje, je treba podpreti 
odpravo nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V ocenah je bilo poudarjeno, da je 
zaradi raznolikosti finančnih instrumentov, 
ki se izvajajo v obdobju večletnega 
finančnega okvira 2014–2020, prišlo do 
nekaterih prekrivanj njihovih področij 
uporabe. Obenem je ta raznolikost 
obremenila posrednike in končne 
prejemnike, ki so bili soočeni z različnimi 
pravili glede upravičenosti in poročanja. 
Odsotnost združljivih pravil je ovirala tudi 
kombiniranje več skladov Unije, čeprav bi 
bilo tako kombiniranje koristno za podporo 
projektom, ki potrebujejo različne vrste 
financiranja. Zato bi bilo treba vzpostaviti 
enoten sklad, tj. sklad InvestEU, ki bi se 
oprl na izkušnje z Evropskim skladom za 
strateške naložbe (EFSI), ustanovljenim v 
skladu z naložbenim načrtom za Evropo, 
da bi končnim prejemnikom zagotovili 

(2) V ocenah je bilo poudarjeno, da je 
zaradi raznolikosti finančnih instrumentov, 
ki se izvajajo v obdobju večletnega 
finančnega okvira 2014–2020, prišlo do 
nekaterih prekrivanj njihovih področij 
uporabe. Obenem je ta raznolikost 
obremenila posrednike in končne 
prejemnike, ki so bili soočeni z različnimi 
pravili glede upravičenosti in poročanja. 
Odsotnost združljivih pravil je ovirala tudi 
kombiniranje več skladov Unije, čeprav bi 
bilo tako kombiniranje koristno za podporo 
projektom, ki potrebujejo različne vrste 
financiranja. Zato bi bilo treba vzpostaviti 
enoten sklad, tj. sklad InvestEU, ki bi se 
oprl na izkušnje z Evropskim skladom za 
strateške naložbe (EFSI), ustanovljenim v 
skladu z naložbenim načrtom za Evropo, 
da bi končnim prejemnikom zagotovili 
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učinkovitejšo podporo s povezovanjem in 
poenostavitvijo financiranja, ponujenega v 
okviru enotnega proračunskega jamstva, 
kar bi izboljšalo učinek podpore Unije in 
hkrati zmanjšalo stroške Unije, ki se krijejo 
iz proračuna.

učinkovitejšo podporo s povezovanjem in 
poenostavitvijo financiranja, ponujenega v 
okviru enotnega proračunskega jamstva, 
kar bi izboljšalo učinek podpore Unije in 
hkrati zmanjšalo stroške Unije, ki se krijejo 
iz proračuna. Preostanek portfelja se 
lahko po pozitivni oceni združi s skladom 
InvestEU, da bi dosegli večjo učinkovitost.

Or. en

Predlog spremembe 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V ocenah je bilo poudarjeno, da je 
zaradi raznolikosti finančnih instrumentov, 
ki se izvajajo v obdobju večletnega 
finančnega okvira 2014–2020, prišlo do 
nekaterih prekrivanj njihovih področij 
uporabe. Obenem je ta raznolikost 
obremenila posrednike in končne 
prejemnike, ki so bili soočeni z različnimi 
pravili glede upravičenosti in poročanja. 
Odsotnost združljivih pravil je ovirala tudi 
kombiniranje več skladov Unije, čeprav bi 
bilo tako kombiniranje koristno za podporo 
projektom, ki potrebujejo različne vrste 
financiranja. Zato bi bilo treba vzpostaviti 
enoten sklad, tj. sklad InvestEU, ki bi se 
oprl na izkušnje z Evropskim skladom za 
strateške naložbe (EFSI), ustanovljenim v 
skladu z naložbenim načrtom za Evropo, 
da bi končnim prejemnikom zagotovili 
učinkovitejšo podporo s povezovanjem in 
poenostavitvijo financiranja, ponujenega v 
okviru enotnega proračunskega jamstva, 
kar bi izboljšalo učinek podpore Unije in 
hkrati zmanjšalo stroške Unije, ki se krijejo 
iz proračuna.

(2) V ocenah je bilo poudarjeno, da je 
zaradi raznolikosti finančnih instrumentov, 
ki se izvajajo v obdobju večletnega 
finančnega okvira 2014–2020, prišlo do 
nekaterih prekrivanj njihovih področij 
uporabe. Obenem je ta institucionalna 
pomanjkljivost obremenila posrednike in 
končne prejemnike, ki so bili soočeni z 
različnimi pravili glede upravičenosti in 
poročanja. Odsotnost združljivih pravil in 
obsežna birokracija sta ovirali tudi 
kombiniranje več skladov Unije, čeprav bi 
bilo tako kombiniranje koristno za podporo 
projektom, ki potrebujejo različne vrste 
financiranja. Zato bi bilo treba vzpostaviti 
enoten sklad, tj. sklad InvestEU, ki bi se 
oprl na izkušnje z Evropskim skladom za 
strateške naložbe (EFSI), ustanovljenim v 
skladu z naložbenim načrtom za Evropo, 
da bi končnim prejemnikom zagotovili 
učinkovitejšo podporo s povezovanjem, 
poenostavitvijo in spremljanjem 
financiranja, ponujenega v okviru enotnega 
proračunskega jamstva, kar bi izboljšalo 
učinek podpore evropskih 
davkoplačevalcev in hkrati zmanjšalo 
njihove stroške, ki se krijejo iz proračuna.
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Or. en

Predlog spremembe 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije in zakonodajo za 
dokončanje enotnega trga ter spodbujanje 
trajnostne in vključujoče rasti in delovnih 
mest, kot so strategija Evropa 2020 z dne 
3. marca 2010, akcijski načrt o oblikovanju 
unije kapitalskih trgov z dne 
30. septembra 2015, nova agenda za 
kulturo z dne 22. maja 2018, Čista energija 
za vse Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 
2. decembra 2015, evropska strategija za 
mobilnost z nizkimi emisijami z dne 
20. julija 2016, evropski obrambni akcijski 
načrt z dne 30. novembra 2016, 
Vzpostavitev evropskega obrambnega 
sklada z dne 7. junija 2017, vesoljska 
strategija za Evropo z dne 
26. oktobra 2016, medinstitucionalna 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic z dne 13. decembra 2017, 
dolgoročna strategija do leta 2050 Čist 
planet za vse z dne 28. novembra 2018, 
evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 
14. januarja 2020, močna socialna Evropa 
za pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope, evropska podatkovna 
strategija in sporočilo o umetni inteligenci 
z dne 19. februarja 2020, uredba o 
vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti z dne 4. marca 2020, nova 
industrijska strategija za Evropo z dne 
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in dostopa do financiranja. 10. marca 2020, strategija za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo z dne 
10. marca 2020, strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030 z dne 
20. maja 2020, uredba o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb 
iz junija 2020, strategija za povezovanje 
energetskega sistema in strategija za vodik 
z dne 8. julija 2020, v tretjem četrtletju 
leta 2020 pa bo predlagala strategijo o 
valu prenove. Sklad InvestEU bi moral 
izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, ter 
podpirati izvajanje zakonodaje, in sicer z 
zagotavljanjem podpore naložbam in 
dostopa do financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 46
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, akcijski načrt za digitalno 
izobraževanje za obdobje 2018–2020, 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope, evropski 
izobraževalni prostor, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
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stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 
in dostopa do financiranja.

evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 
in dostopa do financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 47
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje pravične, 
trajnostne in vključujoče rasti in 
visokokakovostnih delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
2015, evropska strategija za mobilnost z 
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evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 
in dostopa do financiranja.

nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 
in dostopa do financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
številne strategije za dokončanje enotnega 
trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
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2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 
in dostopa do financiranja.

2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
evropska podatkovna strategija in sporočilo 
o umetni inteligenci z dne 19. februarja 
2020, nova industrijska strategija za 
Evropo z dne 10. marca 2020 ter strategija 
za MSP za trajnostno in digitalno Evropo z 
dne 10. marca 2020. Sklad InvestEU bi 
moral izkoriščati in okrepiti sinergije med 
strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 
sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 
in dostopa do financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 49
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik okvir 
za opredelitev nacionalnih prednostnih 
področij reform ter nadzor nad njihovim 
izvajanjem. Države članice v sodelovanju z 
lokalnimi in regionalnimi organi, kjer je to 
primerno, v podporo navedenim 
prednostnim področjem reform oblikujejo 
lastne nacionalne večletne naložbene 
strategije. Te strategije bi bilo treba 
predstaviti skupaj z letnimi nacionalnimi 

(4) Na ravni Unije je evropski semester 
za usklajevanje ekonomskih politik okvir 
za opredelitev nacionalnih prednostnih 
področij reform ter nadzor nad njihovim 
izvajanjem. Države članice v sodelovanju z 
lokalnimi in regionalnimi organi, kjer je to 
primerno, v podporo navedenim 
prednostnim področjem reform oblikujejo 
lastne nacionalne večletne naložbene 
strategije. Te strategije bi bilo treba 
predstaviti skupaj z letnimi nacionalnimi 
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programi reform, da bi lahko oblikovali in 
uskladili prednostne naložbene projekte, ki 
naj bi se financirali z nacionalnimi sredstvi 
ali sredstvi Unije ali obojimi. Prav tako bi 
morale te strategije usklajeno uporabljati 
financiranje Unije in dosegati kar najvišjo 
dodano vrednost finančne podpore, prejete 
zlasti iz evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, mehanizma za 
okrevanje in odpornost ter programa 
InvestEU.

programi reform, da bi lahko oblikovali in 
uskladili prednostne naložbene projekte, ki 
naj bi se financirali z nacionalnimi sredstvi 
ali sredstvi Unije ali obojimi. Komisija in 
države članice bi morale bolje sodelovati 
pri izvajanju priporočil evropskega 
semestra, da bi izboljšale doseganje ciljev, 
določenih na ravni EU, kot je v posebnem 
poročilu 16/2020 priporočilo Evropsko 
računsko sodišče. Prav tako bi morale te 
strategije usklajeno uporabljati financiranje 
Unije in dosegati kar najvišjo dodano 
vrednost finančne podpore, prejete zlasti iz 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, mehanizma za okrevanje in 
odpornost ter programa InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 50
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V skladu s členom 8 PDEU, ki 
govori o odpravljanju neenakosti in 
spodbujanju načela enakosti žensk in 
moških v vseh ukrepih, bi moral program 
InvestEU prispevati k uresničevanju 
politik Unije o enakosti spolov in k 
spodbujanju in krepitvi vloge žensk. Zlasti 
glede na intenziven gospodarski pretres, 
ki ga pričakujemo po koronavirusnem 
obdobju in naj bi nesorazmerno vplival na 
ženske, tudi zaradi izgube službe in 
bremena neplačane oskrbe, bi moral 
program InvestEU vključevati načeli 
upoštevanja vidika spolov in priprave 
proračuna, ki upošteva vidik spola, kakor 
določa strategija za enakost spolov za 
obdobje 2020–2025 z dne 5. marca 2020. 
To porabo bi morali ustrezno spremljati 
po načelih upoštevanja vidika spolov, in 
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sicer s kazalniki in po spolu razčlenjenimi 
podatki, zato da bi lahko pri spremljanju, 
poročanju in vrednotenju natančno 
ocenili, kako program vpliva na spola.

Or. en

Predlog spremembe 51
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 



PE657.232v01-00 24/358 AM\1212517SL.docx

SL

subjekti v več regijah EU. subjekti v več regijah EU. V okviru sklada 
InvestEU bi bilo treba zagotoviti hitro 
razpoložljivost dodeljenih finančnih 
sredstev končnim upravičencem, da bi 
ublažili nelikvidnost v najbolj prizadetih 
regijah in zagotovili nujna sredstva 
podjetjem, ki bi bila sicer ogrožena zaradi 
velikega zmanjšanja števila zaposlenih ali 
stečaja.

Or. en

Predlog spremembe 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
lastniških instrumentov ter instrumentov 
delitve tveganj, ki bi jih podpirali jamstvo 
proračuna Unije in finančni prispevki 
izvajalskih partnerjev, kot je ustrezno. 
Dolžniške sheme bodo izključene iz okvira 
in prepovedane, da se zmanjša pretirano 
zanašanje držav članic na dolg. Sklad 
InvestEU bi moral temeljiti na ponudbi, 
hkrati pa bi moral biti osredotočen na 
strateške, dolgoročne koristi na ključnih 
področjih politik Unije, ki se sicer ne bi 
financirala ali se ne bi financirala dovolj, s 
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morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

čimer bi prispeval k doseganju ciljev 
politik Unije. Podpora v okviru sklada 
InvestEU bi morala zajemati ciljni razpon 
sektorjev in regij, pri tem pa bi se morala 
izogibati pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji, financiranju projektov, ki 
jih obvladujejo tretje države in državljani 
tretjih držav, in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence, kohezije in 
odpornosti Unije, tudi na področju inovacij 
in digitalizacije, k učinkoviti rabi virov v 
skladu s krožnim gospodarstvom, 
trajnostnosti in vključevalnosti 
gospodarske rasti Unije ter socialni 
odpornosti in povezovanju kapitalskih 
trgov Unije, vključno z rešitvami za 
odpravo razdrobljenosti teh trgov in 
diverzifikacijo virov financiranja za 
podjetja Unije. V ta namen bi moral sklad 
InvestEU podpirati tehnično in ekonomsko 
vzdržne projekte, in sicer z zagotavljanjem 
okvira za uporabo dolžniških in lastniških 
instrumentov ter instrumentov delitve 
tveganj, ki bi jih podpirali jamstvo 
proračuna Unije in finančni prispevki 
izvajalskih partnerjev, kot je ustrezno. 
Sklad InvestEU bi moral temeljiti na 
povpraševanju, hkrati pa bi moral biti 
osredotočen na strateške, dolgoročne 
koristi na ključnih področjih politik Unije, 
ki se sicer ne bi financirala ali se ne bi 
financirala dovolj, s čimer bi prispeval k 
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Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

doseganju ciljev politik Unije. Podpora v 
okviru sklada InvestEU bi morala zajemati 
širok razpon sektorjev in regij, pri tem pa 
bi se morala izogibati pretirani sektorski ali 
geografski koncentraciji in olajšati dostop 
do projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti, in projektov, ki spodbujajo razvoj 
mrež, grozdov in vozlišč za digitalne 
inovacije v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 54
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialne, 
ekonomske in teritorialne konvergence in 
kohezije Unije, tudi na področju inovacij in 
digitalizacije, k učinkoviti rabi virov v 
skladu s krožnim gospodarstvom, 
pravičnosti, trajnostnosti in vključevalnosti 
gospodarske rasti Unije, zelenemu 
prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo ter socialni odpornosti in 
povezovanju kapitalskih trgov Unije, 
vključno z rešitvami za odpravo 
razdrobljenosti teh trgov in diverzifikacijo 
virov financiranja za podjetja Unije. V ta 
namen bi moral sklad InvestEU podpirati 
tehnično in ekonomsko vzdržne projekte, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
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morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 55
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju mednarodne konkurenčnosti, 
energetske neodvisnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
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regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji brez poseganja v programe, 
značilne za posamezne regije, in olajšati 
dostop do projektov, ki jih sestavljajo 
partnerski subjekti v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 56
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence, kohezije in 
dolgoročne gospodarske rasti Unije, tudi 
na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
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pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti z visokim potencialom za rast in v 
ključnih strateških sektorjih v vseh regijah 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških ter navideznih 
lastniških instrumentov (kot so hibridni 
dolg, podrejeni dolg ali zamenljivi 
lastniški kapital) ter instrumentov delitve 
tveganj, ki bi jih podpirali jamstvo 
proračuna Unije in finančni prispevki 
izvajalskih partnerjev, kot je ustrezno. 
Sklad InvestEU bi moral temeljiti na 
povpraševanju, hkrati pa bi moral biti 
osredotočen na strateške, dolgoročne 
koristi na ključnih področjih politik Unije, 
ki se sicer ne bi financirala ali se ne bi 
financirala dovolj, s čimer bi prispeval k 
doseganju ciljev politik Unije. Podpora v 
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pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

okviru sklada InvestEU bi morala zajemati 
širok razpon sektorjev in regij, pri tem pa 
bi se morala izogibati pretirani sektorski ali 
geografski koncentraciji in olajšati dostop 
do projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

Or. en

Obrazložitev

Enak pristop kot pristop poročevalcev v dokumentu o podpori plačilni sposobnosti.

Predlog spremembe 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
vidnim ukrepom v okviru realnega 
gospodarstva, kot je ustvarjanje novih 
delovnih mest, tudi na področju inovacij in 
digitalizacije, k učinkoviti rabi virov v 
skladu s krožnim gospodarstvom, 
trajnostnosti in vključevalnosti 
gospodarske rasti Unije ter socialni 
odpornosti in povezovanju kapitalskih 
trgov Unije, vključno z rešitvami za 
odpravo razdrobljenosti teh trgov in 
diverzifikacijo virov financiranja za 
podjetja Unije. V ta namen bi moral sklad 
InvestEU podpirati tehnično in ekonomsko 
vzdržne projekte, in sicer z zagotavljanjem 
okvira za uporabo dolžniških in lastniških 
instrumentov ter instrumentov delitve 
tveganj, ki bi jih podpirali jamstvo 
proračuna Unije in finančni prispevki 
izvajalskih partnerjev, kot je ustrezno. 
Sklad InvestEU bi moral temeljiti na 
povpraševanju, hkrati pa bi moral biti 
osredotočen na strateške, dolgoročne 
koristi na ključnih področjih politik Unije, 
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Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

ki se sicer ne bi financirala ali se ne bi 
financirala dovolj, s čimer bi prispeval k 
doseganju ciljev politik Unije. Podpora v 
okviru sklada InvestEU bi morala zajemati 
širok razpon sektorjev in regij, pri tem pa 
bi se morala izogibati pretirani sektorski ali 
geografski koncentraciji in olajšati dostop 
do projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 59
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni in okoljski odpornosti ter 
povezovanju kapitalskih trgov Unije, 
vključno z rešitvami za odpravo 
razdrobljenosti teh trgov in diverzifikacijo 
virov financiranja za podjetja Unije. V ta 
namen bi moral sklad InvestEU podpirati 
tehnično in ekonomsko vzdržne projekte, 
in sicer z zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
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morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 60
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij, izobraževanja in 
digitalizacije, k učinkoviti rabi virov v 
skladu s krožnim gospodarstvom, 
trajnostnosti in vključevalnosti 
gospodarske rasti Unije ter socialni 
odpornosti in povezovanju kapitalskih 
trgov Unije, vključno z rešitvami za 
odpravo razdrobljenosti teh trgov in 
diverzifikacijo virov financiranja za 
podjetja Unije. V ta namen bi moral sklad 
InvestEU podpirati tehnično in ekonomsko 
vzdržne projekte, in sicer z zagotavljanjem 
okvira za uporabo dolžniških in lastniških 
instrumentov ter instrumentov delitve 
tveganj, ki bi jih podpirali jamstvo 
proračuna Unije in finančni prispevki 
izvajalskih partnerjev, kot je ustrezno. 
Sklad InvestEU bi moral temeljiti na 
povpraševanju, hkrati pa bi moral biti 
osredotočen na strateške, dolgoročne 
koristi na ključnih področjih politik Unije, 
ki se sicer ne bi financirala ali se ne bi 
financirala dovolj, s čimer bi prispeval k 
doseganju ciljev politik Unije. Podpora v 
okviru sklada InvestEU bi morala zajemati 
širok razpon sektorjev in regij, pri tem pa 
bi si morala prizadevati za uravnoteženo 
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koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

sektorsko ali geografsko pokritost na 
ravni EU in olajšati dostop do projektov, 
ki jih sestavljajo partnerski subjekti v več 
regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter navzgor 
usmerjene socialno-ekonomske 
konvergence in kohezije Unije, tudi na 
področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 



PE657.232v01-00 34/358 AM\1212517SL.docx

SL

subjekti v več regijah EU. projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

Or. en

Predlog spremembe 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v regijah EU.
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Or. en

Predlog spremembe 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti v več regijah EU.

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 
k izboljšanju konkurenčnosti ter socialno-
ekonomske konvergence in kohezije Unije, 
tudi na področju inovacij in digitalizacije, k 
učinkoviti rabi virov v skladu s krožnim 
gospodarstvom, trajnostnosti in 
vključevalnosti gospodarske rasti Unije ter 
socialni odpornosti in povezovanju 
kapitalskih trgov Unije, vključno z 
rešitvami za odpravo razdrobljenosti teh 
trgov in diverzifikacijo virov financiranja 
za podjetja Unije. V ta namen bi moral 
sklad InvestEU podpirati tehnično in 
ekonomsko vzdržne projekte, in sicer z 
zagotavljanjem okvira za uporabo 
dolžniških in lastniških instrumentov ter 
instrumentov delitve tveganj, ki bi jih 
podpirali jamstvo proračuna Unije in 
finančni prispevki izvajalskih partnerjev, 
kot je ustrezno. Sklad InvestEU bi moral 
temeljiti na povpraševanju, hkrati pa bi 
moral biti osredotočen na strateške, 
dolgoročne koristi na ključnih področjih 
politik Unije, ki se sicer ne bi financirala 
ali se ne bi financirala dovolj, s čimer bi 
prispeval k doseganju ciljev politik Unije. 
Podpora v okviru sklada InvestEU bi 
morala zajemati širok razpon sektorjev in 
regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in spodbujati projekte, ki jih 
sestavljajo partnerski subjekti v več regijah 
EU.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Erik Bergkvist

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Zagotoviti je treba naložbe, ki 
povečujejo produktivnost, zagotavljajo 
geografsko in socialno kohezijo, predvsem 
na ravni malih in srednjih podjetij (MSP), 
ter omogočajo pravičen prehod, hkrati pa 
krepijo naša gospodarstva v najhujši krizi 
doslej, preprečujejo revščino, zagotavljajo 
nova delovna mesta, ko so stara 
izgubljena, in skrbijo, da ne bo prezrt 
noben posameznik in nobena generacija.

Or. en

Predlog spremembe 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je 
bistvenega pomena za naložbe, povečanje 
obsega in konkurenčnost na mednarodni 
ravni. MSP ter organizacijam iz kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji 
večinoma spodbujajo toksičen napredni 
program. Zato bi bilo treba MSP ter 
organizacijam iz kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev s programom InvestEU olajševati 
dostop do financiranja samo, če ti MSP in 
organizacije spodbujajo evropsko kulturo.
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programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 66
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
imajo lahko pomembno vlogo pri 
zagotavljanju trajnostnega okrevanja ter 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice z 
možnim dolgoročnim strukturnim 
poslabšanjem dostopa teh sektorjev do 
jamstvenega instrumenta za kulturne in 
ustvarjalne sektorje ali zapletenih 
finančnih instrumentov. Poleg tega 
neoprijemljiva narava sredstev v teh 
sektorjih omejuje dostop MSP in 
organizacij iz teh sektorjev do zasebnega 
financiranja, ki je bistvenega pomena za 
naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
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avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in oblikovanje 
demokratičnih in povezanih družb v 
digitalni dobi ter neločljiv del naše 
suverenosti in neodvisnosti, strateške 
naložbe v avdiovizualne in medijske 
vsebine in tehnologijo pa bodo določile 
konkurenčnost sektorjev in njihove 
dolgoročne zmogljivosti za proizvodnjo in 
razširjanje visokokakovostnih vsebin 
širokemu občinstvu prek nacionalnih meja 
ob spoštovanju pluralizma in svobode 
govora.

Or. en

Predlog spremembe 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 



AM\1212517SL.docx 39/358 PE657.232v01-00

SL

raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja. Povečanje možnosti za 
financiranje v EU bi moralo biti povezano 
z oblikovanjem politike konkurence, ki 
zagotavlja, da velike mednarodne 
digitalne platforme, ki so imele koristi od 
pandemije zaradi koronavirusa, v smislu 
licenciranja niso diskriminatorne do 
evropskih vsebin in manjših neodvisnih 
akterjev.

Or. en

Predlog spremembe 68
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. 
Posledice za kulturni in ustvarjalni sektor 
so bile še hujše v manj razvitih državah in 
regijah, zaradi česar je potrebna 
obsežnejša podpora na ravni EU. MSP ter 
organizacijam iz kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjev bi bilo treba s programom 
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raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

InvestEU še naprej olajševati dostop do 
financiranja. Kulturni in ustvarjalni, 
avdiovizualni in medijski sektor so bistveni 
za našo kulturno raznovrstnost in 
demokracijo v digitalni dobi ter neločljiv 
del naše suverenosti in neodvisnosti, 
strateške naložbe v avdiovizualne in 
medijske vsebine in tehnologijo pa bodo 
določile dolgoročne zmogljivosti za 
proizvodnjo in razširjanje vsebin širokemu 
občinstvu prek nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje in njihove delavce. Poleg 
tega neoprijemljiva narava sredstev v teh 
sektorjih omejuje dostop MSP in 
organizacij iz teh sektorjev do zasebnega 
financiranja, ki je bistvenega pomena za 
naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja ter ohraniti in 
zaščititi njihovo delovno silo. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so tudi zaradi specifičnosti delovne 
sile bistveni za našo kulturno raznovrstnost 
in demokracijo v digitalni dobi ter neločljiv 
del naše suverenosti in neodvisnosti, 
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zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

strateške naložbe v avdiovizualne in 
medijske vsebine in tehnologijo pa bodo 
določile dolgoročne zmogljivosti za 
proizvodnjo in razširjanje vsebin širokemu 
občinstvu prek nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 70
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje in njihove delavce. Poleg 
tega neoprijemljiva narava sredstev v teh 
sektorjih omejuje dostop MSP in 
organizacij iz teh sektorjev do zasebnega 
financiranja, ki je bistvenega pomena za 
naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja ter ohraniti in 
zaščititi njihovo delovno silo. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
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nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar se omejevanje 
socialnih stikov, ki je bilo vzpostavljeno ob 
začetku krize zaradi COVID-19, še naprej 
stopnjuje in je imelo zelo negativne 
gospodarske posledice za te sektorje. Poleg 
tega neoprijemljiva narava sredstev v teh 
sektorjih omejuje dostop MSP in 
organizacij iz teh sektorjev do zasebnega 
financiranja, ki je bistvenega pomena za 
naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 72



AM\1212517SL.docx 43/358 PE657.232v01-00

SL

Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov in 
organizacije dogodkov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 73
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji so 
ključni in hitro rastoči sektorji v Uniji, ki 
intelektualno lastnino in ustvarjalnost 
posameznikov pretvarjajo v ekonomsko in 
kulturno vrednost. Vendar je imelo 
omejevanje socialnih stikov, ki je bilo 
vzpostavljeno med krizo zaradi COVID-
19, zelo negativne gospodarske posledice 
za te sektorje. Poleg tega neoprijemljiva 
narava sredstev v teh sektorjih omejuje 
dostop MSP in organizacij iz teh sektorjev 
do zasebnega financiranja, ki je bistvenega 
pomena za naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi ter neločljiv del naše suverenosti in 
neodvisnosti, strateške naložbe v 
avdiovizualne in medijske vsebine in 
tehnologijo pa bodo določile dolgoročne 
zmogljivosti za proizvodnjo in razširjanje 
vsebin širokemu občinstvu prek 
nacionalnih meja.

(6) Kulturni in ustvarjalni sektorji hitro 
rastejo in so pomembni za gospodarstvo 
Unije ter intelektualno lastnino in 
ustvarjalnost posameznikov pretvarjajo v 
ekonomsko in kulturno vrednost. Vendar je 
imelo omejevanje socialnih stikov, ki je 
bilo vzpostavljeno med krizo zaradi 
COVID-19, zelo negativne gospodarske 
posledice za te sektorje. Poleg tega 
neoprijemljiva narava sredstev v teh 
sektorjih omejuje dostop MSP in 
organizacij iz teh sektorjev do zasebnega 
financiranja, ki je bistvenega pomena za 
naložbe, povečanje obsega in 
konkurenčnost na mednarodni ravni. MSP 
ter organizacijam iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev bi bilo treba s 
programom InvestEU še naprej olajševati 
dostop do financiranja. Kulturni in 
ustvarjalni, avdiovizualni in medijski 
sektor so bistveni za našo kulturno 
raznovrstnost in demokracijo v digitalni 
dobi, strateške naložbe v avdiovizualne in 
medijske vsebine in tehnologijo pa bodo 
določile dolgoročne zmogljivosti za 
proizvodnjo in razširjanje vsebin širokemu 
občinstvu prek nacionalnih meja.

Or. en

Predlog spremembe 74
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v kulturno dediščino, da bi 
spodbudili trajnostno in vključujočo rast, 
naložbe in zaposlovanje ter s tem 

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v kulturno dediščino, da bi 
spodbudili trajnostno in vključujočo rast, 
naložbe in zaposlovanje ter s tem 
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prispevali k večji blaginji, pravičnejši 
porazdelitvi dohodka ter večji ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji v Uniji. 
Projekti, ki se bodo financirali iz sklada 
InvestEU, bi morali ustrezati okoljskim in 
socialnim standardom Unije, tudi kar 
zadeva pravice delavcev. Uporaba sklada 
InvestEU bi morala dopolnjevati podporo 
Unije, ki se zagotavlja z nepovratnimi 
sredstvi.

prispevali k večji blaginji, pravičnejši 
porazdelitvi dohodka ter večji ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji v Uniji ter k 
enakosti spolov. V študiji EIGE iz 
leta 2017 je bilo ugotovljeno, da bi boljša 
enakost spolov do leta 2050 ustvarila do 
10,5 milijona dodatnih delovnih mest, 
stopnja zaposlenosti v EU pa bi dosegla 
skoraj 80 %. Zato bi morali projekti, ki se 
bodo financirali iz sklada InvestEU, 
ustrezati okoljskim in socialnim 
standardom Unije, tudi kar zadeva pravice 
delavcev, ter krepiti enakost spolov. 
Uporaba sklada InvestEU bi morala 
dopolnjevati podporo Unije, ki se 
zagotavlja z nepovratnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 75
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v kulturno dediščino, da bi 
spodbudili trajnostno in vključujočo rast, 
naložbe in zaposlovanje ter s tem 
prispevali k večji blaginji, pravičnejši 
porazdelitvi dohodka ter večji ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji v Uniji. 
Projekti, ki se bodo financirali iz sklada 
InvestEU, bi morali ustrezati okoljskim in 
socialnim standardom Unije, tudi kar 
zadeva pravice delavcev. Uporaba sklada 
InvestEU bi morala dopolnjevati podporo 
Unije, ki se zagotavlja z nepovratnimi 
sredstvi.

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v kulturno dediščino, da bi 
spodbudili trajnostno in vključujočo rast, 
naložbe in zaposlovanje ter s tem 
prispevali k večji blaginji, pravičnejši 
porazdelitvi dohodka ter večji ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji v Uniji. 
Projekti, ki se bodo financirali iz sklada 
InvestEU, bi morali ustrezati okoljskim in 
socialnim standardom Unije, tudi kar 
zadeva pravice delavcev ter pravice 
sezonskih in napotenih delavcev. Uporaba 
sklada InvestEU bi morala dopolnjevati 
podporo Unije, ki se zagotavlja z 
nepovratnimi sredstvi.

Or. en
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Predlog spremembe 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v kulturno dediščino, da bi 
spodbudili trajnostno in vključujočo rast, 
naložbe in zaposlovanje ter s tem 
prispevali k večji blaginji, pravičnejši 
porazdelitvi dohodka ter večji ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji v Uniji. 
Projekti, ki se bodo financirali iz sklada 
InvestEU, bi morali ustrezati okoljskim in 
socialnim standardom Unije, tudi kar 
zadeva pravice delavcev. Uporaba sklada 
InvestEU bi morala dopolnjevati podporo 
Unije, ki se zagotavlja z nepovratnimi 
sredstvi.

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v evropsko kulturno 
dediščino, da bi spodbudili trajnostno in 
vključujočo rast, naložbe in zaposlovanje 
ter s tem prispevali k večji blaginji, 
pravičnejši porazdelitvi dohodka ter večji 
ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 
v Uniji. Projekti, ki se bodo financirali iz 
sklada InvestEU, bi morali ustrezati 
okoljskim in socialnim standardom Unije, 
tudi kar zadeva pravice delavcev. Uporaba 
sklada InvestEU bi morala dopolnjevati 
podporo Unije, ki se zagotavlja z 
nepovratnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: 
Pariški sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za 
obdobje 2015–2030. Za uresničitev teh 
ciljev, pa tudi tistih, ki so določeni v 
okoljskih politikah Unije, je treba znatno 
okrepiti prizadevanja za trajnostni razvoj. 

črtano
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Zato bi morala imeti načela trajnostnega 
razvoja pomembno vlogo pri oblikovanju 
sklada InvestEU.
_________________
24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

Or. en

Predlog spremembe 78
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: Pariški 
sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za obdobje 
2015–2030. Za uresničitev teh ciljev, pa 
tudi tistih, ki so določeni v okoljskih 
politikah Unije, je treba znatno okrepiti 
prizadevanja za trajnostni razvoj. Zato bi 
morala imeti načela trajnostnega razvoja 
pomembno vlogo pri oblikovanju sklada 
InvestEU.

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: Pariški 
sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za obdobje 
2015–2030. Za uresničitev teh ciljev, pa 
tudi tistih, ki so določeni v okoljskih 
politikah Unije, je treba znatno okrepiti 
prizadevanja za trajnostni razvoj. Zato bi 
morala imeti načela trajnostnega razvoja, 
okoljska trajnost v skladu s taksonomijo 
EU in načelom, da se ne škoduje bistveno, 
podnebna nevtralnost in stroški 
neukrepanja pomembno vlogo pri 
oblikovanju sklada InvestEU.

_________________ _________________
24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4. 24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

Or. en

Predlog spremembe 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: Pariški 
sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za obdobje 
2015–2030. Za uresničitev teh ciljev, pa 
tudi tistih, ki so določeni v okoljskih 
politikah Unije, je treba znatno okrepiti 
prizadevanja za trajnostni razvoj. Zato bi 
morala imeti načela trajnostnega razvoja 
pomembno vlogo pri oblikovanju sklada 
InvestEU.

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: Pariški 
sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za obdobje 
2015–2030. Za uresničitev teh ciljev, pa 
tudi tistih, ki so določeni v okoljskih 
politikah Unije, kot je strategija EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030, je treba 
znatno okrepiti prizadevanja za trajnostni 
razvoj in postopno odpraviti okolju 
škodljive subvencije. Zato bi morala imeti 
načela trajnostnega razvoja pomembno 
vlogo pri oblikovanju sklada InvestEU.

_________________ _________________
24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4. 24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

Or. en

Predlog spremembe 80
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: Pariški 
sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za obdobje 

(8) Unija je potrdila cilje iz agende 
Združenih narodov za trajnostni razvoj do 
leta 2030, vključno z njenimi cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
sprejet v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi 
podnebja24 (v nadaljnjem besedilu: Pariški 
sporazum), in Sendajski okvir za 
zmanjševanje tveganja nesreč za obdobje 
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2015–2030. Za uresničitev teh ciljev, pa 
tudi tistih, ki so določeni v okoljskih 
politikah Unije, je treba znatno okrepiti 
prizadevanja za trajnostni razvoj. Zato bi 
morala imeti načela trajnostnega razvoja 
pomembno vlogo pri oblikovanju sklada 
InvestEU.

2015–2030. Za uresničitev teh ciljev, pa 
tudi tistih, ki so določeni v podnebnih in 
okoljskih politikah Unije ter prednostnih 
nalogah evropskega zelenega dogovora, je 
treba znatno okrepiti prizadevanja za 
trajnostni razvoj. Zato bi morala imeti 
načela trajnostnega razvoja in trajnostnega 
financiranja pomembno vlogo pri 
oblikovanju sklada InvestEU.

_________________ _________________
24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4. 24 UL L 282, 19.10.2016, str. 4.

Or. en

Predlog spremembe 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor.

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor. Pri operacijah, ki 
jih podpira program InvestEU, bi bilo zato 
treba, kot je ustrezno, upoštevati načela iz 
Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb, tudi načelo, da se ne 
škoduje bistveno.

Or. en

Predlog spremembe 82
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Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor.

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor. Za obravnavanje 
tega vprašanja v državah EU s šibkejšim 
sistemom financiranja so potrebni 
posebni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor.

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe, vplivati na realno 
gospodarstvo ter podpirati ustvarjanje 
novih delovnih mest v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor.

Or. en
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Predlog spremembe 84
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor.

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira in 
omogoča preusmeritev zasebnega kapitala 
v okoljsko in socialno trajnostne naložbe 
ter dejavnosti v skladu s cilji iz sporočila 
Komisije z dne 8. marca 2018 o akcijskem 
načrtu za financiranje trajnostne rasti in 
sporočila Komisije z dne 14. januarja 2020 
o naložbenem načrtu za evropski zeleni 
dogovor.

Or. en

Predlog spremembe 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program 
InvestEU prispeval k vključevanju 
podnebnih ukrepov in uresničevanju 
skupnega cilja nameniti 25 % 
proračunskih odhodkov Unije podpiranju 
podnebnih ciljev. Za ukrepe v okviru 
programa InvestEU se pričakuje, da bodo 
za doseganje podnebnih ciljev namenili 
30 % skupnih finančnih sredstev 
programa InvestEU. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa InvestEU ter ponovno ocenjeni 
v okviru ustreznih ocen in pregledov.

(10) Zaradi resnosti posledic 
nacionalnih in regionalnih ukrepov 
omejitve gibanja za gospodarstva držav 
članic bi bilo treba izvajanje Pariškega 
sporazuma začasno odložiti vsaj do 
popolnega okrevanja gospodarstva po 
krizi zaradi COVID-19.
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Or. en

Predlog spremembe 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 30 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev in tudi 
ukrepov, ki blažijo posledice za delovno 
silo in ščitijo delavce, na katere proizvodni 
prehodi negativno vplivajo. Za ukrepe v 
okviru programa InvestEU se pričakuje, da 
bodo za doseganje podnebnih ciljev 
namenili 30 % skupnih finančnih sredstev 
programa InvestEU. Ustrezni ukrepi bodo 
opredeljeni med pripravo in izvajanjem 
programa InvestEU ter ponovno ocenjeni v 
okviru ustreznih ocen in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 87
Isabel Benjumea Benjumea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
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prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje 
podnebnih ciljev namenili 30 % skupnih 
finančnih sredstev programa InvestEU. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa InvestEU 
ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
ocen in pregledov.

prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov ob upoštevanju prednostne 
naloge okrevanja evropskih gospodarstev 
in podjetij ter ustvarjanja delovnih mest. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa InvestEU 
ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
ocen in pregledov.

Or. es

Obrazložitev

Sprememba velja za celotno besedilo. Od določitve prednostnih nalog naložb je odvisno, ali 
so lahko izločeni bolj inovativni predlogi z večjo zmogljivostjo za srednjeročno donosnost.

Predlog spremembe 88
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 30 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
evropskega zelenega dogovora, Pariškega 
sporazuma in doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja, bo program InvestEU prispeval k 
vključevanju podnebnih ukrepov in 
uresničevanju skupnega cilja nameniti vsaj 
40 % proračunskih odhodkov Unije 
podpiranju podnebnih ciljev. Za ukrepe v 
okviru programa InvestEU se pričakuje, da 
bodo za doseganje podnebnih ciljev 
namenili vsaj 50 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Vključevanje 
podnebnih ukrepov je nujen postopek za 
spremljanje odhodkov zanje. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
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in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 30 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti vsaj 50 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih in okoljskih 
ciljev. Za ukrepe v okviru programa 
InvestEU se pričakuje, da bodo za 
doseganje podnebnih ciljev namenili vsaj 
80 % skupnih finančnih sredstev programa 
InvestEU. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni 
med pripravo in izvajanjem programa 
InvestEU ter ponovno ocenjeni v okviru 
ustreznih ocen in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 90
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
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trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje 
podnebnih ciljev namenili 30 % skupnih 
finančnih sredstev programa InvestEU. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa InvestEU 
ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
ocen in pregledov.

trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo skladni s podnebnimi 
cilji. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa InvestEU 
ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
ocen in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 30 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti vsaj 30 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 40 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 92
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Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 30 % skupnih finančnih 
sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 30 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili vsaj 40 % skupnih 
finančnih sredstev programa InvestEU. 
Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med 
pripravo in izvajanjem programa InvestEU 
ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih 
ocen in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 93
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 25 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 30 % skupnih finančnih 

(10) Glede na to, kako pomembno je 
obvladovanje podnebnih sprememb v 
skladu z zavezami Unije za izvajanje 
Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, bo program InvestEU 
prispeval k vključevanju podnebnih 
ukrepov in uresničevanju skupnega cilja 
nameniti 40 % proračunskih odhodkov 
Unije podpiranju podnebnih ciljev. Za 
ukrepe v okviru programa InvestEU se 
pričakuje, da bodo za doseganje podnebnih 
ciljev namenili 60 % skupnih finančnih 
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sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

sredstev programa InvestEU. Ustrezni 
ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in 
izvajanjem programa InvestEU ter 
ponovno ocenjeni v okviru ustreznih ocen 
in pregledov.

Or. en

Predlog spremembe 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo 
spremljal prek sistema Unije za 
spremljanje podnebnih ukrepov, ki ga 
razvije Komisija v sodelovanju s 
potencialnimi izvajalskimi partnerji, in ob 
ustrezni uporabi meril, določenih v 
[uredbi o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

črtano

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
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prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja, zlasti k 
obravnavanju socialnih tveganj, kot so 
opredeljena v agendi OZN do leta 2030, ki 
po posvetovanju z evropskimi socialnimi 
partnerji vzpostavlja okvir za ocenjevanje, 
s katerim se spremljajo posledice za 
gospodarsko blaginjo, kakovost 
zaposlovanja, boj proti ranljivosti delovne 
sile in učinkovitost kolektivnih pogajanj.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 96
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju cilja podnebne nevtralnosti do 
leta 2030 in najpozneje do leta 2050 se bo 
spremljal prek sistema Unije za 
spremljanje podnebnih ukrepov in ukrepov 
za trajnostnost, ki ga razvije Komisija na 
podlagi usklajenih kazalnikov 
trajnostnosti in upoštevanja naravnega 
kapitala v sodelovanju z znanstveno 
skupnostjo in akademskimi krogi ter 
potencialnimi izvajalskimi partnerji, in ob 
ustrezni uporabi meril, določenih v [uredbi 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb25], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna. 
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Program InvestEU bi moral prispevati tudi 
k izvajanju drugih vidikov ciljev 
trajnostnega razvoja.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 97
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja. 
Posebna pozornost in podpora bosta 
namenjeni državam s težavami pri 
doseganju podnebnih ciljev.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

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

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
in je usklajen s harmonizirano 
metodologijo multilateralnih razvojnih 
bank za opredelitev podnebnih ukrepov1a 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

_________________ _________________
1a 2019 Joint Report on Multilateral 
Development Banks' Climate Finance 
(Skupno poročilo o podnebnem 
financiranju multilateralnih razvojnih 
bank za leto 2019), avgust 2020, EBRD, 
EIB, ADB, AIIB, skupina IDB, IsDB, 
Skupina Svetovne banke.

25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 99
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb 25], da 
se ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
vključevanju podnebnih ukrepov in s tem 
doseganju kratkoročnih in dolgoročnih 
okoljskih, podnebnih in energetskih ciljev 
Unije ter krovnemu cilju podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 se bo spremljal 
prek revidiranega in zanesljivega sistema 
Unije za spremljanje podnebnih ukrepov, 
ki ga razvije Komisija v sodelovanju s 



AM\1212517SL.docx 61/358 PE657.232v01-00

SL

okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

potencialnimi izvajalskimi partnerji, in ob 
ustrezni uporabi meril, določenih v Uredbi 
(EU) 2020/852 (uredba o taksonomiji), da 
se ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 100
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja.

(11) Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 
prek sistema Unije za spremljanje 
podnebnih ukrepov, ki ga razvije Komisija 
v sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji, in ob ustrezni uporabi meril, 
določenih v [uredbi o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb25], da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna. Program InvestEU bi 
moral prispevati tudi k izvajanju drugih 
vidikov ciljev trajnostnega razvoja, npr. k 
enakosti spolov.

_________________ _________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Or. en

Predlog spremembe 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje 
okoljskih ciljev. Pri pripravi in izvajanju 
naložb bi bilo treba upoštevati varstvo 
okolja ter preprečevanje in obvladovanje s 
tem povezanih tveganj. Unija bi morala 
tudi slediti odhodkom, povezanim z 
biotsko raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta 
in Sveta27. Zato bi bilo treba naložbe, 
dodeljene ciljem okoljske trajnostnosti, 
spremljati z uporabo skupnih metodologij, 
ki so skladne z metodologijami, 
oblikovanimi v okviru drugih programov 
Unije, ki se uporabljajo za upravljanje 
podnebja, biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanja zraka, da bi omogočili 
oceno posameznega in skupnega učinka 
naložb na ključne sestavine naravnega 
kapitala, vključno z zrakom, vodo, zemljo 
in biotsko raznovrstnostjo.

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okolje najbolj 
onesnažujejo tretje države. Zato bi bilo 
treba okoljske cilje EU omejiti in jih 
pogojiti z napredkom v državah, ki najbolj 
onesnažujejo.

_________________
26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3.
27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
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Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 102
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje 
okoljskih ciljev. Pri pripravi in izvajanju 
naložb bi bilo treba upoštevati varstvo 
okolja ter preprečevanje in obvladovanje s 
tem povezanih tveganj. Unija bi morala 
tudi slediti odhodkom, povezanim z 
biotsko raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta27. Zato bi bilo treba naložbe, 
dodeljene ciljem okoljske trajnostnosti, 
spremljati z uporabo skupnih metodologij, 
ki so skladne z metodologijami, 
oblikovanimi v okviru drugih programov 
Unije, ki se uporabljajo za upravljanje 
podnebja, biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanja zraka, da bi omogočili 

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri vseh operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, upoštevati okoljske cilje, merila 
taksonomije EU in načelo, da se ne 
škoduje bistveno. Pri pripravi in izvajanju 
naložb bi bilo treba upoštevati varstvo 
okolja ter preprečevanje in obvladovanje s 
tem povezanih tveganj. Unija bi morala 
slediti posledicam, povezanim z biotsko 
raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta27. Zato bi bilo treba naložbe, 
dodeljene ciljem okoljske trajnostnosti, 
spremljati z uporabo skupnih metodologij 
ter upoštevanja naravnega kapitala, 
analize življenjskega cikla in usklajenih 
kazalnikov trajnostnosti ter metodologij, 
oblikovanih v okviru drugih programov 
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oceno posameznega in skupnega učinka 
naložb na ključne sestavine naravnega 
kapitala, vključno z zrakom, vodo, zemljo 
in biotsko raznovrstnostjo.

Unije, ki se uporabljajo za upravljanje 
podnebja, biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanja zraka, da bi omogočili 
oceno posameznega in skupnega učinka 
naložb na ključne sestavine naravnega 
kapitala, vključno z zrakom, vodo, zemljo 
in biotsko raznovrstnostjo.

_________________ _________________
26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3. 26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3.
27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje okoljskih 
ciljev. Pri pripravi in izvajanju naložb bi 
bilo treba upoštevati varstvo okolja ter 

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje okoljskih 
ciljev. Pri pripravi in izvajanju naložb bi 
bilo treba upoštevati varstvo okolja ter 
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preprečevanje in obvladovanje s tem 
povezanih tveganj. Unija bi morala tudi 
slediti odhodkom, povezanim z biotsko 
raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta27. Zato bi bilo treba naložbe, 
dodeljene ciljem okoljske trajnostnosti, 
spremljati z uporabo skupnih metodologij, 
ki so skladne z metodologijami, 
oblikovanimi v okviru drugih programov 
Unije, ki se uporabljajo za upravljanje 
podnebja, biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanja zraka, da bi omogočili 
oceno posameznega in skupnega učinka 
naložb na ključne sestavine naravnega 
kapitala, vključno z zrakom, vodo, zemljo 
in biotsko raznovrstnostjo.

preprečevanje in obvladovanje s tem 
povezanih tveganj. Unija bi morala tudi 
slediti odhodkom, povezanim z biotsko 
raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta27. Program InvestEU bi moral v 
celoti prispevati k ciljem strategije EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2030 z 
mobilizacijo vsaj 20 milijard EUR letno za 
naravo in spremljati te naložbe z uporabo 
skupnih metodologij, ki so skladne z 
metodologijami, oblikovanimi v okviru 
drugih programov Unije, ki se uporabljajo 
za upravljanje podnebja, biotske 
raznovrstnosti in onesnaževanja zraka, da 
bi omogočili oceno posameznega in 
skupnega učinka naložb na ključne 
sestavine naravnega kapitala, vključno z 
zrakom, vodo, zemljo in biotsko 
raznovrstnostjo.

_________________ _________________
26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3. 26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3.
27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 104
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
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Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje okoljskih 
ciljev. Pri pripravi in izvajanju naložb bi 
bilo treba upoštevati varstvo okolja ter 
preprečevanje in obvladovanje s tem 
povezanih tveganj. Unija bi morala tudi 
slediti odhodkom, povezanim z biotsko 
raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta27. Zato bi bilo treba naložbe, 
dodeljene ciljem okoljske trajnostnosti, 
spremljati z uporabo skupnih metodologij, 
ki so skladne z metodologijami, 
oblikovanimi v okviru drugih programov 
Unije, ki se uporabljajo za upravljanje 
podnebja, biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanja zraka, da bi omogočili 
oceno posameznega in skupnega učinka 
naložb na ključne sestavine naravnega 
kapitala, vključno z zrakom, vodo, zemljo 
in biotsko raznovrstnostjo.

Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti, krčenje 
gozdov ter neuspeh pri blažitvi podnebnih 
sprememb in prilagajanju nanje. Okoljska 
načela so globoko zakoreninjena v 
Pogodbah in številnih politikah Unije. Zato 
bi bilo treba pri operacijah, povezanih s 
skladom InvestEU, spodbujati upoštevanje 
okoljskih ciljev. Pri pripravi in izvajanju 
naložb bi bilo treba upoštevati varstvo 
okolja ter preprečevanje in obvladovanje s 
tem povezanih tveganj ter okoljska 
kazniva dejanja, kot je nezakonita sečnja. 
Unija bi morala tudi slediti odhodkom, 
povezanim z biotsko raznovrstnostjo in 
nadzorom nad onesnaževanjem zraka, da bi 
izpolnila obveznosti poročanja iz 
Konvencije o biološki raznovrstnosti26 in 
Direktive (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta27. Zato bi bilo treba 
naložbe, dodeljene ciljem okoljske 
trajnostnosti, spremljati z uporabo skupnih 
metodologij, ki so skladne z 
metodologijami, oblikovanimi v okviru 
drugih programov Unije, ki se uporabljajo 
za upravljanje podnebja, biotske 
raznovrstnosti in onesnaževanja zraka, da 
bi omogočili oceno posameznega in 
skupnega učinka naložb na ključne 
sestavine naravnega kapitala, vključno z 
zrakom, vodo, zemljo in biotsko 
raznovrstnostjo.

_________________ _________________
26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3. 26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3.
27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).
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Or. en

Predlog spremembe 105
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje okoljskih 
ciljev. Pri pripravi in izvajanju naložb bi 
bilo treba upoštevati varstvo okolja ter 
preprečevanje in obvladovanje s tem 
povezanih tveganj. Unija bi morala tudi 
slediti odhodkom, povezanim z biotsko 
raznovrstnostjo in nadzorom nad 
onesnaževanjem zraka, da bi izpolnila 
obveznosti poročanja iz Konvencije o 
biološki raznovrstnosti26 in Direktive 
(EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta in 
Sveta27. Zato bi bilo treba naložbe, 
dodeljene ciljem okoljske trajnostnosti, 
spremljati z uporabo skupnih metodologij, 
ki so skladne z metodologijami, 
oblikovanimi v okviru drugih programov 
Unije, ki se uporabljajo za upravljanje 
podnebja, biotske raznovrstnosti in 
onesnaževanja zraka, da bi omogočili 
oceno posameznega in skupnega učinka 
naložb na ključne sestavine naravnega 
kapitala, vključno z zrakom, vodo, zemljo 
in biotsko raznovrstnostjo.

(12) V skladu s poročilom o svetovnih 
tveganjih za leto 2018, ki ga je izdal 
Svetovni gospodarski forum, je polovica 
od desetih najbolj kritičnih tveganj, ki 
ogrožajo svetovno gospodarstvo, povezana 
z okoljem. Ta tveganja vključujejo 
onesnaževanje zraka, tal, celinskih voda in 
oceanov, ekstremne vremenske pojave, 
izgubo biotske raznovrstnosti ter neuspeh 
pri blažitvi podnebnih sprememb in 
prilagajanju nanje. Okoljska načela so 
globoko zakoreninjena v Pogodbah in 
številnih politikah Unije. Zato bi bilo treba 
pri operacijah, povezanih s skladom 
InvestEU, spodbujati upoštevanje okoljskih 
ciljev. Pri pripravi, ocenjevanju in 
izvajanju naložb bi bilo treba upoštevati 
varstvo okolja ter preprečevanje in 
obvladovanje s tem povezanih tveganj. 
Unija bi morala tudi slediti odhodkom, 
povezanim z biotsko raznovrstnostjo in 
nadzorom nad onesnaževanjem zraka, da bi 
izpolnila obveznosti poročanja iz 
Konvencije o biološki raznovrstnosti26 in 
Direktive (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta27. Zato bi bilo treba 
naložbe, dodeljene ciljem okoljske 
trajnostnosti, spremljati z uporabo skupnih 
metodologij, ki so skladne z 
metodologijami, oblikovanimi v okviru 
drugih programov Unije, ki se uporabljajo 
za upravljanje podnebja, biotske 
raznovrstnosti in onesnaževanja zraka, da 
bi omogočili oceno posameznega in 
skupnega učinka naložb na ključne 
sestavine naravnega kapitala, vključno z 
zrakom, vodo, zemljo in biotsko 
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raznovrstnostjo.

_________________ _________________
26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3. 26 UL L 309, 13.12.1993, str. 3.
27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

27 Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera 
onesnaževala zraka, spremembi 
Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi 
Direktive 2001/81/ES (UL L 344, 
17.12.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 106
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek, tudi, 
ali vplivajo na enakost spolov, poklicno 
segregacijo ter enake možnosti in 
obravnavanje pri delu. Pri naložbenih 
projektih, ki imajo takšen učinek, bi bilo 
treba opraviti preverjanje trajnostnosti v 
skladu s smernicami, ki bi jih morala 
Komisija oblikovati v tesnem sodelovanju 
s potencialnimi izvajalskimi partnerji v 
okviru programa InvestEU. Pri teh 
smernicah bi morala biti uporabljena 
merila, določena v [uredbi o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb], 
da se ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna in skladna s 
smernicami, pripravljenimi za druge 
programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
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treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, ne 
bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso v 
skladu z doseganjem podnebnih in drugih 
okoljskih ciljev in niso v skladu z merili iz 
taksonomije EU in načelom, da se ne 
škoduje bistveno, zlasti dejavnosti, 
povezane s proizvodnjo, predelavo, 
distribucijo, skladiščenjem, prevozom ali 
zgorevanjem fosilnih goriv, ne bi smele 
biti upravičene do podpore na podlagi te 
uredbe. Podnebne spremembe in 
degradacija okolja nesorazmerno 
prizadenejo ženske, ki pa so obenem 
premalo zastopane v odločanju o politikah 
za blažitev posledic podnebnih sprememb. 
Poskrbeti moramo, da bodo v odločanje 
na vseh ravneh, v nacionalnem okolju in 
EU, vključene tudi ženske in druge 
ranljive skupine.

Or. en

Predlog spremembe 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski ali socialni učinek. Pri naložbenih 
projektih, ki imajo takšen učinek, bi bilo 
treba opraviti preverjanje trajnostnosti v 
skladu s smernicami, ki bi jih morala 
Komisija oblikovati v tesnem sodelovanju 
s potencialnimi izvajalskimi partnerji v 
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partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, 
ne bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

okviru programa InvestEU. Pri teh 
smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen. Če bi izvajalski partner ugotovil, 
da preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU, da 
se prepreči znatna škoda za okolje. Pri teh 
smernicah bi morala biti ustrezno 
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vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, ne 
bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna, 
spoštuje načelo, da se ne škoduje bistveno, 
in minimalne zaščitne ukrepe iz navedene 
uredbe ter je skladna s smernicami, 
pripravljenimi za druge programe Unije. V 
skladu z načelom sorazmernosti bi morale 
takšne smernice vključevati ustrezne 
določbe za preprečevanje nepotrebnih 
upravnih bremen, projekte, ki ne dosegajo 
v smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih in 
okoljskih ciljev, ne bi smele biti 
upravičene do podpore v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 109
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 

(13) Vse naložbene projekte, ki prejmejo 
podporo Unije v skladu s to uredbo, med 
drugim na področju infrastrukture, bi 
moral pregledati izvajalski partner, da bi 
ugotovil njihov okoljski, podnebni ali 
socialni učinek. Pri naložbenih projektih bi 
bilo treba opraviti preverjanje trajnostnosti 
v skladu s smernicami, ki bi jih morala 
Komisija oblikovati v tesnem sodelovanju 
s potencialnimi izvajalskimi partnerji v 
okviru programa InvestEU. Pri teh 
smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v uredbi o 
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vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, ne 
bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

taksonomiji, da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost trajnostna ter 
izpolnjuje minimalne socialne zaščitne 
ukrepe in je skladna s smernicami, 
pripravljenimi za druge programe Unije. V 
skladu z načelom sorazmernosti bi morale 
takšne smernice vključevati ustrezne 
določbe za preprečevanje nepotrebnih 
upravnih bremen, projekte, ki ne dosegajo 
v smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti projekta ni 
potrebno, ker nima okoljskih ali socialnih 
posledic, bi moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije in 
dejavnosti, ki niso skladne z doseganjem 
podnebnih in okoljskih ciljev Unije in se 
ne štejejo kot trajnostne v skladu z uredbo 
o taksonomiji, ne bi smele biti upravičene 
do podpore v skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
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trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, ne 
bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

trajnostnih naložb], za socialne učinke pa 
evropski steber socialnih pravic, da se 
ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko in socialno trajnostna in skladna s 
smernicami, pripravljenimi za druge 
programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, ne 
bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 111
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek. Pri 
naložbenih projektih, ki imajo takšen 
učinek, bi bilo treba opraviti preverjanje 
trajnostnosti v skladu s smernicami, ki bi 
jih morala Komisija oblikovati v tesnem 
sodelovanju s potencialnimi izvajalskimi 
partnerji v okviru programa InvestEU. Pri 
teh smernicah bi morala biti uporabljena 
merila, določena v [uredbi o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb], 
da se ugotovi, ali je gospodarska dejavnost 
okoljsko trajnostna in skladna s 
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in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale takšne smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih ciljev, ne 
bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

smernicami, pripravljenimi za druge 
programe Unije. Če bi izvajalski partner 
ugotovil, da preverjanje trajnostnosti ni 
potrebno, bi moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso 
skladne z doseganjem podnebnih in drugih 
okoljskih ciljev ter merili iz taksonomije 
EU in načelom, da se ne škoduje bistveno, 
zlasti dejavnosti, povezane s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem, 
prevozom ali zgorevanjem fosilnih goriv, 
ne bi smele biti upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence ob hkratnem spoštovanju 
načela, da se ne škoduje bistveno, in 
minimalnih zaščitnih ukrepov iz 
Uredbe (EU) 2020/852 o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb. 
To prinaša tudi tveganje konsolidacije 
neravnovesij in dolgoročno vpliva na 
razvoj regij. Da bi dosegli trajnostne cilje 
Unije, vključno z zavezami Unije glede 
ciljev trajnostnega razvoja, ter energetske 
in podnebne cilje za leto 2030 ter cilje 
strategije EU za biotsko raznovrstnost do 
leta 2030, so bistvenega pomena obsežne 
naložbe v infrastrukturo Unije, zlasti v 
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učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

zvezi z medsebojno povezanostjo in 
energijsko učinkovitostjo ter oblikovanjem 
enotnega evropskega prometnega prostora. 
V skladu s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih virov z 
ničelnimi emisijami toplogrednih plinov) 
in okoljsko infrastrukturo, infrastrukturo, 
povezano s podnebnimi ukrepi, ter 
pomorsko in digitalno infrastrukturo. V 
programu InvestEU bi bilo treba dati 
prednost področjem, kjer je stopnja 
vlaganja nizka in so potrebne 
najobsežnejše dodatne naložbe za 
doseganje trajnostnih ciljev Unije, kot je 
energijska učinkovitost, ter za doseganje 
podnebnih in okoljskih ciljev Unije. Da bi 
čim bolj povečali učinek in dodano 
vrednost finančne podpore Unije, je 
primerno spodbujati racionaliziran 
naložbeni proces, ki je odporen na 
podnebne spremembe in bo omogočil 
opaznost nabora projektov in kar najbolj 
povečal sinergije med relevantnimi 
programi Unije na področjih, kot so 
promet, energetika in digitalizacija. Pri 
naložbenih projektih, ki prejmejo podporo 
Unije, bi bilo treba zaradi groženj za 
varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 113
Clotilde Armand
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence ter odpornost na pretrese, ki 
jih države EU občutijo zaradi naravnih 
nesreč. Neustrezna prometna 
infrastruktura na nekaterih območjih je 
postala posebej negativen dejavnik za 
zagotavljanje nujne pomoči in materialov 
v okviru krize zaradi COVID-19. To 
prinaša tudi tveganje konsolidacije 
neravnovesij in neenakosti ter dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
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varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 114
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
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InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj. Komisija bi 
morala pripraviti primerjalno poročilo o 
različnih nacionalnih zakonodajah, ki 
vsebujejo nepotrebne ovire in birokracijo, 
ter predlagati priporočila za reforme, ki bi 
bile lahko v pomoč državam članicam, da 
bi izboljšale stopnje naložb v 
infrastrukturo.

Or. en

Predlog spremembe 115
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, podnebne nevtralnosti, 
konkurenčnosti in konvergence. To prinaša 
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konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

tudi tveganje konsolidacije neravnovesij in 
dolgoročno vpliva na razvoj regij. Da bi 
dosegli trajnostne cilje Unije, vključno z 
zavezami Unije glede ciljev trajnostnega 
razvoja, ter energetske in podnebne cilje za 
leto 2030, so bistvenega pomena obsežne 
naložbe v infrastrukturo Unije, zlasti v 
zvezi z medsebojno povezanostjo in 
energijsko učinkovitostjo ter oblikovanjem 
enotnega evropskega prometnega prostora. 
V skladu s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih virov z 
ničelnimi emisijami) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za okolje, varnost in zaščito izključiti 
dejavnosti, ki znatno škodujejo okolju in 
okoljskim ciljem iz taksonomije EU, ter 
vključiti ukrepe za odpornost infrastrukture 
in podnebja, med drugim njeno 
vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih in okoljsko previdnostno načelo. 
To bi moralo dopolnjevati prizadevanja v 
okviru drugih skladov Unije, ki 
zagotavljajo podporo za varnostne 
komponente naložb v javne prostore, 
promet, energetiko in drugo kritično 
infrastrukturo, kot je Evropski sklad za 
regionalni razvoj.

Or. en
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Predlog spremembe 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in navzgor 
usmerjene konvergence življenjskih 
pogojev v Evropi. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora ter 
pravičnejšega in vključujočega trga dela. 
V skladu s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo, prav tako pa v 
ljudi in kakovostna delovna mesta na 
pravičnejšem in vključujočem trgu dela. V 
programu InvestEU bi bilo treba dati 
prednost področjem, kjer je stopnja 
vlaganja nizka in so potrebne dodatne 
naložbe. 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 kar najbolj povečal 
sinergije med relevantnimi programi Unije 
na področjih, kot so promet, energetika in 
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njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

digitalizacija. Pri naložbenih projektih, ki 
prejmejo podporo Unije, bi bilo treba 
zaradi groženj za varnost in zaščito 
vključiti ukrepe za odpornost 
infrastrukture, med drugim njeno 
vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 117
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede Pariškega sporazuma, ciljev 
trajnostnega razvoja, ter energetske in 
podnebne cilje za leto 2030, vključene v 
evropski zeleni dogovor, so bistvenega 
pomena obsežne naložbe v infrastrukturo 
Unije, zlasti v zvezi z medsebojno 
povezanostjo in energijsko učinkovitostjo 
ter oblikovanjem enotnega evropskega 
prometnega prostora. V skladu s tem bi 
bilo treba podporo sklada InvestEU 
usmeriti v naložbe v prometno, energetsko 
(tudi na področju energijske učinkovitosti 
in energije iz obnovljivih ter drugih varnih 
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infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

in trajnostnih nizkoemisijskih virov, hkrati 
pa kot cilj določiti odpravo energijske 
revščine) in okoljsko infrastrukturo, 
infrastrukturo, povezano s podnebnimi 
ukrepi, ter pomorsko in digitalno 
infrastrukturo. V programu InvestEU bi 
bilo treba dati prednost področjem, kjer je 
stopnja vlaganja nizka in so potrebne 
dodatne naložbe. 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 kar 
najbolj povečal sinergije med relevantnimi 
programi Unije na področjih, kot so 
promet, čista energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19, ki 
so posledica pravil fiskalne politike EU, ki 
omejujejo porabo sredstev za naložbe iz 
dolžniškega financiranja, so ogrozile 
sposobnost Unije za spodbujanje trajnostne 
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vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

rasti, konkurenčnosti in konvergence. To 
prinaša tudi tveganje konsolidacije 
neravnovesij in dolgoročno vpliva na 
razvoj regij. Da bi dosegli trajnostne cilje 
Unije, vključno z zavezami Unije glede 
ciljev trajnostnega razvoja, ter energetske 
in podnebne cilje za leto 2030, so 
bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en
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Predlog spremembe 119
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost udeležencev na 
notranjem trgu za spodbujanje trajnostne 
rasti in poudarile nujnost osredotočanja 
na konkurenčnost in konvergenco Unije. 
To prinaša tudi tveganje konsolidacije 
neravnovesij in dolgoročno vpliva na 
razvoj regij. Da bi dosegli trajnostne cilje 
Unije, vključno z zavezami Unije glede 
ciljev trajnostnega razvoja, ter energetske 
in podnebne cilje za leto 2030, so 
bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
na nacionalni ravni in ravni Unije. 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 kar najbolj povečal 
sinergije med relevantnimi programi Unije 
na področjih, kot so promet, energetika in 
digitalizacija. Pri naložbenih projektih, ki 
prejmejo podporo Unije, bi bilo treba 
zaradi groženj za varnost in zaščito 
vključiti ukrepe za odpornost 
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mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

infrastrukture, med drugim njeno 
vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 120
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 

(14) Nizke stopnje naložb v 
opredmetena in neopredmetena sredstva 
ter infrastrukturo v Uniji med finančno 
krizo in znova med krizo zaradi COVID-19 
so ogrozile sposobnost Unije za 
spodbujanje trajnostne rasti, 
konkurenčnosti in konvergence. To prinaša 
tudi tveganje konsolidacije neravnovesij v 
državah članicah in med njimi ter 
dolgoročno vpliva na razvoj regij. Da bi 
dosegli trajnostne cilje Unije, vključno z 
zavezami Unije glede ciljev trajnostnega 
razvoja, ter energetske in podnebne cilje za 
leto 2030, so bistvenega pomena obsežne 
naložbe v infrastrukturo Unije, zlasti v 
zvezi z medsebojno povezanostjo in 
energijsko učinkovitostjo ter oblikovanjem 
enotnega evropskega prometnega prostora. 
V skladu s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
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InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v nekaterih državah 
članicah med finančno krizo in znova med 
krizo zaradi COVID-19 so ogrozile 
sposobnost nekaterih držav članic za 
spodbujanje trajnostne rasti, 
konkurenčnosti in konvergence. To prinaša 
tudi tveganje konsolidacije neravnovesij in 
dolgoročno vpliva na razvoj regij. Da bi 
dosegli trajnostne cilje Unije, so bistvenega 
pomena obsežne naložbe v infrastrukturo, 
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so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

zlasti v zvezi z medsebojno povezanostjo 
in energijsko učinkovitostjo ter 
oblikovanjem enotnega evropskega 
prometnega prostora. V skladu s tem bi 
bilo treba podporo sklada InvestEU 
usmeriti v naložbe v prometno, energetsko 
(tudi na področju energijske učinkovitosti 
in energije iz obnovljivih ter drugih varnih 
in trajnostnih nizkoemisijskih virov) in 
okoljsko infrastrukturo, infrastrukturo, 
povezano s podnebnimi ukrepi, ter 
pomorsko in digitalno infrastrukturo. V 
programu InvestEU bi bilo treba dati 
prednost področjem, kjer je stopnja 
vlaganja nizka, pričakovana donosnost 
naložb pa visoka. 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 kar 
najbolj povečal sinergije med relevantnimi 
programi Unije na področjih, kot so 
promet, energetika in digitalizacija. Pri 
naložbenih projektih, ki prejmejo podporo 
Unije, bi bilo treba zaradi groženj za 
varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. 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 kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 

(Ne zadeva slovenske različice.)  
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sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 123
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Program InvestEU bi moral, kjer je 
to ustrezno, prispevati k ciljem Direktive 
(EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta28 in uredbe o upravljanju29 ter 
spodbujati energijsko učinkovitost pri 
naložbenih odločitvah.

(15) Program InvestEU bi moral 
prispevati k ciljem Direktive 
(EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta28 in uredbe o upravljanju29 ter 
spodbujati energijsko učinkovitost in 
preprečevati energijsko revščino pri 
naložbenih odločitvah.

_________________ _________________
28 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

28 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

29 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

29 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 124
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Program InvestEU bi moral, kjer je 
to ustrezno, prispevati k ciljem Direktive 
(EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta28 in uredbe o upravljanju29 ter 
spodbujati energijsko učinkovitost pri 
naložbenih odločitvah.

(15) Program InvestEU bi moral 
prispevati k ciljem Direktive 
(EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta28 in uredbe o upravljanju29 ter 
spodbujati energijsko učinkovitost pri 
naložbenih odločitvah.

_________________ _________________
28 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

28 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

29 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

29 Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) 
št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 
2013/30/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 
2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L 328, 21.12.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 125
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Resnična večmodalnost je 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 
okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 
bo v celoti izkoristilo potencial vseh 
načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 

(16) Resnična večmodalnost je 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 
okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 
bo v celoti izkoristilo potencial vseh 
načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 
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njimi. Program InvestEU bi moral 
podpirati naložbe v večmodalna prometna 
vozlišča, ki kljub znatnemu 
gospodarskemu potencialu in upravičenosti 
pomenijo precejšnje tveganje za zasebne 
vlagatelje. Prav tako bi moral prispevati k 
razvoju in uvedbi inteligentnih prometnih 
sistemov. Pripomoči bi moral k okrepitvi 
prizadevanj za zasnovo in uporabo 
tehnologij, ki bodo izboljšale varnost vozil 
in cestne infrastrukture.

njimi. Program InvestEU bi moral 
podpirati naložbe zlasti v manj razvitih 
regijah, ki so slabo povezane z omrežjem 
TEN-T, v večmodalna prometna vozlišča, 
ki kljub znatnemu gospodarskemu 
potencialu in upravičenosti pomenijo 
precejšnje tveganje za zasebne vlagatelje. 
Prav tako bi moral prispevati k razvoju in 
uvedbi inteligentnih prometnih sistemov. 
Pripomoči bi moral k okrepitvi prizadevanj 
za zasnovo in uporabo tehnologij, ki bodo 
izboljšale varnost vozil in cestne 
infrastrukture.

Or. en

Predlog spremembe 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Resnična večmodalnost je 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 
okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 
bo v celoti izkoristilo potencial vseh 
načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 
njimi. Program InvestEU bi moral 
podpirati naložbe v večmodalna prometna 
vozlišča, ki kljub znatnemu 
gospodarskemu potencialu in upravičenosti 
pomenijo precejšnje tveganje za zasebne 
vlagatelje. Prav tako bi moral prispevati k 
razvoju in uvedbi inteligentnih prometnih 
sistemov. Pripomoči bi moral k okrepitvi 
prizadevanj za zasnovo in uporabo 
tehnologij, ki bodo izboljšale varnost vozil 
in cestne infrastrukture.

(16) Resnična večmodalnost je 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 
okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 
bo v celoti izkoristilo potencial vseh 
načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 
njimi. Program InvestEU bi moral 
podpirati naložbe v večmodalna prometna 
vozlišča, ki kljub znatnemu 
gospodarskemu potencialu in upravičenosti 
pomenijo precejšnje tveganje za zasebne 
vlagatelje. Prav tako bi moral prispevati k 
razvoju in uvedbi inteligentnih prometnih 
sistemov. Pripomoči bi moral k okrepitvi 
prizadevanj za zasnovo in uporabo 
tehnologij, ki bodo izboljšale varnost vozil 
in cestne infrastrukture ter zaposlovanje in 
delovne pogoje v tem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 127
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Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Resnična večmodalnost je 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 
okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 
bo v celoti izkoristilo potencial vseh 
načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 
njimi. Program InvestEU bi moral 
podpirati naložbe v večmodalna prometna 
vozlišča, ki kljub znatnemu 
gospodarskemu potencialu in upravičenosti 
pomenijo precejšnje tveganje za zasebne 
vlagatelje. Prav tako bi moral prispevati k 
razvoju in uvedbi inteligentnih prometnih 
sistemov. Pripomoči bi moral k okrepitvi 
prizadevanj za zasnovo in uporabo 
tehnologij, ki bodo izboljšale varnost vozil 
in cestne infrastrukture.

(16) Resnična večmodalnost je 
priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 
okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 
bo v celoti izkoristilo potencial vseh 
načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 
njimi. Program InvestEU bi moral 
podpirati naložbe v večmodalna prometna 
vozlišča, ki kljub znatnemu 
gospodarskemu potencialu in upravičenosti 
pomenijo precejšnje tveganje za zasebne 
vlagatelje. Prav tako bi moral prispevati k 
razvoju in uvedbi inteligentnih prometnih 
sistemov. Pripomoči bi moral k okrepitvi 
prizadevanj za zasnovo in uporabo 
tehnologij, ki bodo izboljšale varnost vozil 
in cestne infrastrukture ter zaposlovanje in 
delovne pogoje v sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 128
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Program InvestEU bi moral 
prispevati k politikam Unije v zvezi z morji 
in oceani, in sicer z razvojem projektov in 
podjetij na področju modrega gospodarstva 
ter načel financiranja trajnostnega modrega 
gospodarstva. To lahko zajema ukrepe na 
področju pomorskega podjetništva in 
industrije, inovativnega in konkurenčnega 
pomorskega sektorja, pa tudi obnovljive 
pomorske energije in krožnega 

(17) Program InvestEU bi moral 
prispevati k politikam Unije v zvezi z morji 
in oceani, in sicer z razvojem projektov in 
podjetij na področju modrega gospodarstva 
ter načel financiranja trajnostnega modrega 
gospodarstva. To lahko zajema ukrepe na 
področju pomorskega podjetništva in 
industrije, inovativnega in konkurenčnega 
pomorskega sektorja, pa tudi obnovljive 
pomorske energije in krožnega 
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gospodarstva. gospodarstva, ter ukrepe za izboljšanje 
zaposlovanja in delovnih pogojev v 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Program InvestEU bi moral 
prispevati k politikam Unije v zvezi z morji 
in oceani, in sicer z razvojem projektov in 
podjetij na področju modrega gospodarstva 
ter načel financiranja trajnostnega modrega 
gospodarstva. To lahko zajema ukrepe na 
področju pomorskega podjetništva in 
industrije, inovativnega in konkurenčnega 
pomorskega sektorja, pa tudi obnovljive 
pomorske energije in krožnega 
gospodarstva.

(17) Program InvestEU bi moral 
prispevati k politikam Unije v zvezi z morji 
in oceani, in sicer z razvojem projektov in 
podjetij na področju modrega gospodarstva 
ter načel financiranja trajnostnega modrega 
gospodarstva. To lahko zajema ukrepe na 
področju pomorskega podjetništva in 
industrije, inovativnega in konkurenčnega 
pomorskega sektorja, pa tudi obnovljive 
pomorske energije in krožnega 
gospodarstva, ter omogoča izboljšanje 
zaposlovanja in delovnih pogojev v tem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 130
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Program InvestEU bi moral 
prispevati k strategiji EU za Podonavje, 
pri čemer bi lahko naložbene priložnosti 
omogočile boljše prometne in energijske 
povezave, okolje, socialno-ekonomski 
razvoj in varnost v regiji.



PE657.232v01-00 94/358 AM\1212517SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 131
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore. 
Bolj uravnotežena zastopanost spolov pri 
financiranju zagonskih podjetij in 
inovacij bo pripomogla k čim boljšemu 
izkoristku talentov in zamisli. Manj kot 
1 % skladov tveganega kapitala vodijo 
ženske in pri zagonskih podjetjih je delež 
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žensk močno pod povprečjem v vseh 
vrstah podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
bodo imele raziskave in inovacije ključno 
vlogo pri utrjevanju odpornosti Unije pri 
spoprijemanju s prihodnjimi izzivi, bi 
moral sklad InvestEU obravnavati 
sedanje premajhne naložbe v raziskave in 
inovacije, ki škodljivo vplivajo na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
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zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

Or. en

Predlog spremembe 133
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov in ogroža prizadevanja Unije 
za zeleni in digitalni prehod. Sklad 
InvestEU bi moral zagotoviti ustrezne 
finančne produkte za kritje različnih faz 
inovacijskega cikla in velikega razpona 
deležnikov, zlasti da se omogočita 
nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve trajnostne in konkurenčne na 
svetovnih trgih in da se spodbudi odličnost 
Unije na področju trajnostnih tehnologij na 
svetovni ravni; to bi se moralo odvijati v 
medsebojnem dopolnjevanju z Obzorjem 
Evropa, med drugim tudi z Evropskim 
svetom za inovacije. V zvezi s tem bi 
morale izkušnje s finančnimi instrumenti 
(kot je InnovFin – finančna sredstva EU za 
inovatorje, ki je bil uveden v okviru 
programa Obzorje 2020 z namenom 
lažjega in hitrejšega dostopa inovativnih 
podjetij do financiranja) služiti kot trdna 
podlaga za zagotavljanje te ciljno 
usmerjene podpore.
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Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță



PE657.232v01-00 98/358 AM\1212517SL.docx

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

(18) Čeprav je bila v Uniji raven 
skupnih naložb pred krizo zaradi COVID-
19 sprejemljiva, so bile naložbe v 
dejavnosti z višjim tveganjem, kot so 
raziskave in inovacije, še vedno nezadostne 
in naj bi zdaj zaradi krize utrpele znaten 
upad. Ker so naložbe v raziskave in 
inovacije premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 
kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

Or. en
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



AM\1212517SL.docx 99/358 PE657.232v01-00

SL

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila, pri 
čemer so bila prizadeta zlasti mala 
družinska podjetja, ki bodo po napovedih 
zaradi različnih potovalnih omejitev v 
državah članicah, EU in po svetu čutila 
posledice tudi v bližnji prihodnosti. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za trajnostno, 
inovativno in digitalno okrevanje v 
sektorju turizma.

Or. en

Predlog spremembe 137
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. V 
veliko evropskih regijah je turizem 
strateški sektor ter deluje kot multiplikator 
rasti in zaposlovanja. Program InvestEU 
bi moral prispevati k njegovemu 
dolgoročnemu okrevanju, konkurenčnosti 
in trajnostnosti ter v ta namen podpirati 
operacije za prehod na trajnostni, 
inovativni in digitalni turizem, hkrati pa 
izboljšati zaposlovanje in delovne pogoje v 
sektorju.

Or. en
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Bogdan Rzońca
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, ki ga 
večinoma sestavljajo MSP in v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila, 
ovirajo pa ga tudi omejene zmogljivosti za 
prehod v skladu s cilji Unije na področju 
trajnostnega razvoja. Program InvestEU bi 
moral prispevati k njegovi dolgoročni 
konkurenčnosti in v ta namen podpirati 
operacije za prehod na trajnostni, 
inovativni in digitalni turizem.

Or. en

Predlog spremembe 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem, 
hkrati pa izboljšati zaposlovanje in 
delovne pogoje v tem sektorju.

Or. en
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Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem za 
promocijo evropske zgodovine in kulture.

Or. en

Predlog spremembe 141
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Nujno so potrebna znatna 
prizadevanja za naložbe v digitalno 
preobrazbo, njeno pospešitev ter širjenje 
njenih koristi na vse državljane in podjetja 
v Uniji. Trdni okvir politike pri strategiji za 
enotni digitalni trg bi bilo zdaj treba 
dopolniti s podobno ambicioznimi 
naložbami, tudi v umetno inteligenco v 
skladu s programom za digitalno Evropo.

(20) Nujno so potrebna znatna 
prizadevanja za naložbe v digitalno 
preobrazbo, njeno pospešitev ter širjenje 
njenih koristi na vse državljane in podjetja 
v Uniji. Trdni okvir politike pri strategiji za 
enotni digitalni trg bi bilo zdaj treba 
dopolniti s podobno ambicioznimi 
naložbami, tudi v umetno inteligenco v 
skladu s programom za digitalno Evropo, 
vključno z ukrepi za ublažitev posledic za 
delovno silo in zaščito delavcev, na katere 
proizvodni prehodi negativno vplivajo.

Or. en
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Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Nujno so potrebna znatna 
prizadevanja za naložbe v digitalno 
preobrazbo, njeno pospešitev ter širjenje 
njenih koristi na vse državljane in podjetja 
v Uniji. Trdni okvir politike pri strategiji za 
enotni digitalni trg bi bilo zdaj treba 
dopolniti s podobno ambicioznimi 
naložbami, tudi v umetno inteligenco v 
skladu s programom za digitalno Evropo.

(20) Nujno so potrebna znatna 
prizadevanja za naložbe v digitalno 
preobrazbo, njeno pospešitev ter širjenje 
njenih koristi na vse državljane in podjetja 
v Uniji. Trdni okvir politike pri strategiji za 
enotni digitalni trg bi bilo zdaj treba 
dopolniti s podobno ambicioznimi 
naložbami, tudi v umetno inteligenco v 
skladu s programom za digitalno Evropo, 
vključno z ukrepi za ublažitev posledic za 
delovno silo in zaščito delavcev, na katere 
proizvodni prehodi negativno vplivajo.

Or. en

Predlog spremembe 143
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Nujno so potrebna znatna 
prizadevanja za naložbe v digitalno 
preobrazbo, njeno pospešitev ter širjenje 
njenih koristi na vse državljane in podjetja 
v Uniji. Trdni okvir politike pri strategiji za 
enotni digitalni trg bi bilo zdaj treba 
dopolniti s podobno ambicioznimi 
naložbami, tudi v umetno inteligenco v 
skladu s programom za digitalno Evropo.

(20) Nujno so potrebna znatna 
prizadevanja za naložbe v digitalno 
preobrazbo in njeno pospešitev, pri čemer 
je treba ustrezno pozornost nameniti 
digitalni vrzeli po spolu, ter širjenje njenih 
koristi na vse državljane in podjetja v 
Uniji. Trdni okvir politike pri strategiji za 
enotni digitalni trg bi bilo zdaj treba 
dopolniti s podobno ambicioznimi 
naložbami, tudi v umetno inteligenco v 
skladu s programom za digitalno Evropo.

Or. en
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
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ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih. Obravnavati bi 
moral tudi razlike med spoloma, saj sta 
ustvarjalnost in podjetniški potencial 
žensk premalo izkoriščen vir rasti in 
delovnih mest, ki bi ga bilo treba nadalje 
razviti. Čeprav ženske predstavljajo 52 % 
vsega evropskega prebivalstva, jih je med 
samozaposlenimi v EU samo 34,4 %, med 
novimi podjetniki pa le 30 %.

Or. en

Predlog spremembe 145
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
zato jim je treba v okviru programa 
InvestEU nameniti posebno pozornost, 
vendar se MSP zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
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digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 

podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Kriza 
zaradi COVID-19 je močno vplivala prav 
na MSP, saj naj bi bilo gospodarsko 
prizadetih do 90 % MSP v EU, predvsem v 
storitvenem sektorju, proizvodnji, 
gradbeništvu, turizmu ter kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju. Poleg tega imajo 
MSP in podjetja socialnega gospodarstva v 
primerjavi z večjimi podjetji dostop do bolj 
omejenega nabora virov financiranja, ker 
običajno ne izdajajo obveznic in imajo le 
omejen dostop do borz vrednostnih 
papirjev ali velikih institucionalnih 
vlagateljev. Zanje so tudi vse bolj značilne 
inovativne rešitve, kot je nakup podjetja s 
strani zaposlenih ali njihova udeležba v 
lastništvu podjetja. Dostop do finančnih 
sredstev je še težji za tista MSP, katerih 
dejavnosti so osredotočene na 
neopredmetena sredstva. MSP v Uniji so 
močno odvisna od bank in dolžniškega 
financiranja v obliki kreditov za 
prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
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bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

Or. en

Predlog spremembe 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
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tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte.

Or. en

Predlog spremembe 147
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo z 
velikimi težavami pri dostopu do 
financiranja, to pa ima negativne posledice 
za stopnjo zaposlenosti in kakovost dela. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati in dodatno krepiti 
visokokakovostna delovna mesta in 
spodbujati socialno blaginjo. Ta uredba 
dopolnjuje tudi pobude, ki se že izvajajo v 
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podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

okviru unije kapitalskih trgov. Sklad 
InvestEU bi se zato moral opreti na 
uspešne programe Unije, kot je program za 
konkurenčnost podjetij in MSP (COSME), 
ter zagotavljati obratna sredstva in naložbe 
v celotnem življenjskem ciklu podjetja, 
financirati posle finančnega zakupa ter 
nuditi priložnost za osredotočanje na 
specifične in bolj ciljno usmerjene finančne 
produkte. Prav tako bi moral čim bolj 
okrepiti učinkovitost javnih/zasebnih 
skladov, kot je sklad za prvo javno 
ponudbo MSP, ter tako podpirati MSP z 
usmerjanjem tako bolj zasebnega kot 
javnega kapitala, zlasti v strateških 
podjetjih.

Or. en

Predlog spremembe 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. 
Dodatni izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter 
podjetij socialnega gospodarstva, da z 
izvajanjem dejavnosti na področju 
digitalizacije, internacionalizacije, 
preobrazbe v smislu krožnega 
gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
obveznic in imajo le omejen dostop do 

(21) MSP predstavljajo več kot 99 % 
podjetij v Uniji in njihova gospodarska 
vrednost je visoka in ključnega pomena, 
vendar se zaradi zaznanega visokega 
tveganja in pomanjkanja zadostnega 
zavarovanja s premoženjem spopadajo s 
težavami pri dostopu do financiranja. To 
ima negativne posledice za stopnje 
zaposlenosti in kakovost dela. Dodatni 
izzivi izhajajo iz potrebe MSP ter podjetij 
socialnega gospodarstva, da z izvajanjem 
dejavnosti na področju digitalizacije, 
internacionalizacije, preobrazbe v smislu 
krožnega gospodarstva in inovacij ter z 
izpopolnjevanjem znanj in spretnosti svoje 
delovne sile ostanejo konkurenčna. Poleg 
tega imajo MSP in podjetja socialnega 
gospodarstva v primerjavi z večjimi 
podjetji dostop do bolj omejenega nabora 
virov financiranja, ker običajno ne izdajajo 
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borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

obveznic in imajo le omejen dostop do 
borz vrednostnih papirjev ali velikih 
institucionalnih vlagateljev. Zanje so tudi 
vse bolj značilne inovativne rešitve, kot je 
nakup podjetja s strani zaposlenih ali 
njihova udeležba v lastništvu podjetja. 
Dostop do finančnih sredstev je še težji za 
tista MSP, katerih dejavnosti so 
osredotočene na neopredmetena sredstva. 
MSP v Uniji so močno odvisna od bank in 
dolžniškega financiranja v obliki kreditov 
za prekoračitev stanj na bančnih računih, 
bančnih posojil ali zakupov. MSP, ki se 
soočajo z omenjenimi izzivi, je treba 
olajšati dostop do financiranja in jim 
ponuditi bolj diverzificirane vire 
financiranja, da bodo bolj sposobna 
financirati svojo ustanovitev, rast, 
inovacije in trajnostni razvoj, da bodo 
konkurenčna in odpornejša proti 
gospodarskim pretresom ter s tem 
prispevala k odpornosti gospodarstva in 
finančnega sistema v času upada 
gospodarske rasti ter da bodo sposobna 
ustvarjati delovna mesta in socialno 
blaginjo. Ta uredba dopolnjuje tudi 
pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 
kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi se 
zato moral opreti na uspešne programe 
Unije, kot je program za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME), ter zagotavljati 
obratna sredstva in naložbe v celotnem 
življenjskem ciklu podjetja, financirati 
posle finančnega zakupa ter nuditi 
priložnost za osredotočanje na specifične in 
bolj ciljno usmerjene finančne produkte. 
Prav tako bi moral čim bolj okrepiti 
učinkovitost javnih/zasebnih skladov, kot 
je sklad za prvo javno ponudbo MSP, ter 
tako podpirati MSP z usmerjanjem tako 
bolj zasebnega kot javnega kapitala, zlasti 
v strateških podjetjih.

Or. en

Predlog spremembe 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Člen 8 PDEU določa upoštevanja 
vidika spolov v vse dejavnosti EU. Za 
pravilno izvajanje tega načela je treba 
temu področju dodeliti ustrezne vire in 
zagotoviti preglednost v proračunskih 
vrsticah, namenjenih spodbujanju 
enakosti spolov in boju proti 
diskriminaciji na podlagi spola. Program 
InvestEU bi moral v vse svoje delovne 
postopke in postopke odločanja 
vključevati vidik spola, poskrbeti, da so 
odbori in projektne skupine sestavljeni 
uravnoteženo glede na spol, ter zagotoviti, 
da izvajanje tega sklada prispeva k 
spodbujanju enakosti spolov v skladu z 
obveznostmi EU glede upoštevanja vidika 
spolov. Projekti, ki jih financira sklad 
InvestEU, bi morali spodbujati enakost 
med ženskami in moškimi, zlasti v 
raziskavah in inovacijah, tako da 
obravnavajo temeljne vzroke neenakosti 
spolov, izkoriščajo celoten potencial 
raziskovalk in raziskovalcev ter 
vključujejo vidik spolov v vsebino raziskav 
in inovacij, posebno pozornost pa bi 
namenili zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov v ocenjevalnih 
odborih in drugih ustreznih svetovalnih in 
strokovnih odborih. Cilj dejavnosti bi 
moral biti tudi izvajanje načel, povezanih 
z enakostjo med ženskami in moškimi v 
skladu s členoma 2 in 3 Pogodbe o 
Evropski uniji, členom 8 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter Direktivo 
2006/54/ES o uresničevanju načela 
enakih možnosti ter enakega 
obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu.

Or. en
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Predlog spremembe 150
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev ter 
podjetniškim izobraževanjem, med drugim 
v regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo, ter izboljšati 
zaposlitvene možnosti v sektorjih, ki so 
bistveni za digitalno prihodnost. Z njim bi 
bilo treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki na primer spodbujajo 
medgeneracijsko razumevanje, in bi 
moral krepiti socialno vključenost s 
spodbujanjem večje zaposlenosti v vseh 
regijah, zlasti med nekvalificiranimi in 
dolgotrajno brezposelnimi ter 
podzaposlenimi, ter izboljšati enakost 
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digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

spolov z reševanjem problema poklicne 
segregacije, razkoraka med spoloma pri 
zaposlenosti, plačah in pokojninah, 
spodbujanjem ravnovesja med poklicnim 
in zasebnim življenjem, enakih možnosti 
in enake obravnave pri delu, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
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gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. Glede na nujnost 
naložb v socialno infrastrukturo in 
projekte na področju socialnih storitev, 
zdravstvenih storitev, izobraževanja, 
oskrbe in socialnih stanovanj bi bilo treba 
s skladom InvestEU podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, vključno z oblikami 
zaposlovanja, ki spodbujajo usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter 
boljšo porazdelitev odgovornosti za 
oskrbo, dostopnosti, medgeneracijske 
solidarnosti, zdravstvenega sektorja in 
sektorja socialnih storitev, socialnih 
stanovanj, brezdomstva, digitalnega 
vključevanja, razvoja skupnosti, vloge in 
prostora mladih v družbi ter ranljivih 
skupin, vključno z državljani tretjih držav. 
Poleg tega bi moral program InvestEU 
podpirati tudi evropsko kulturo in 
ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku (22) Kot je zapisano v razmisleku 
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Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje za 
doseganje ciljev novega programa znanj 
in spretnosti za Evropo, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost, zlasti s spodbujanjem 
uporabe obveznic z družbenim učinkom 
ali pogodb z družbenim učinkom, s 
spodbujanjem večje zaposlenosti v vseh 
regijah, zlasti med nekvalificiranimi in 
dolgotrajno brezposelnimi, ter izboljšati 
razmere glede enakosti spolov, enakih 
možnosti, nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
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kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 153
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih, 
stanovanjskih in socialnih storitev. 
Naložbe v gospodarstvo, povezano s 
socialnim kapitalom, znanji in spretnostmi 
ter človeškimi viri, ter naložbe v 
vključevanje ranljivih skupin prebivalstva 
v družbo lahko povečajo gospodarske 
priložnosti, zlasti če so usklajene na ravni 
Unije. S skladom InvestEU bi bilo treba 
podpirati naložbe v kakovostno in 
vključujoče izobraževanje in 
usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost in solidarnost s spodbujanjem 
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brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

večje zaposlenosti v vseh regijah, zlasti 
med nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin in oseb z manj 
priložnostmi, vključno z državljani tretjih 
držav. Poleg tega bi moral program 
InvestEU podpirati tudi evropsko kulturo 
in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
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InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi 
moral program InvestEU podpirati tudi 
evropsko kulturo in ustvarjalnost s 
socialnim ciljem.

InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih evropskih državljanov. 
Poleg tega bi moral program InvestEU 
podpirati tudi evropsko kulturo.

Or. en

Predlog spremembe 155
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
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odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 
storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
ogljično nevtralno gospodarstvo 
najpozneje do leta 2050. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki krepijo socialno 
vključenost s spodbujanjem večje 
zaposlenosti v vseh regijah, zlasti med 
nekvalificiranimi in dolgotrajno 
brezposelnimi, ter izboljšati razmere glede 
enakosti spolov, enakih možnosti, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Or. en

Predlog spremembe 156
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Zato je potrebna 
podpora, tudi na ravni Unije. Izkoristiti bi 
bilo torej treba združeno moč javnega, 
komercialnega in človekoljubnega kapitala 
ter podporo fundacij in alternativnih vrst 
ponudnikov financiranja, na primer tistih, 
ki podpirajo etične, socialne in trajnostne 
vidike, da bi podprli razvoj vrednostne 
verige socialnega trga in utrdili odpornost 
Unije.

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela, ki jih je kriza zaradi COVID-19 
okrepila, v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, javnim 
zdravstvom, zlasti za otroke in ranljive 
skupine, trajnostnimi stanovanji, 
energijsko učinkovitostjo in 
spoprijemanjem s problemom energijske 
revščine, ugotovljena skupna naložbena 
vrzel v višini vsaj 1,5 bilijona EUR. Zato je 
potrebna podpora, tudi na ravni Unije. 
Poleg tega se je s pandemijo COVID-19 še 
povečala potreba po tovrstnih socialnih 
naložbah. Izkoristiti bi bilo torej treba 
združeno moč javnega, komercialnega in 
človekoljubnega kapitala ter podporo 
fundacij in alternativnih vrst ponudnikov 
financiranja, na primer tistih, ki podpirajo 
etične, socialne in trajnostne vidike, da bi 
podprli razvoj vrednostne verige 
socialnega trga in utrdili pravičnost, 
vključevalnost, trajnostnost in odpornost 
Unije.

Or. en



AM\1212517SL.docx 121/358 PE657.232v01-00

SL

Predlog spremembe 157
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Zato je potrebna 
podpora, tudi na ravni Unije. Izkoristiti bi 
bilo torej treba združeno moč javnega, 
komercialnega in človekoljubnega kapitala 
ter podporo fundacij in alternativnih vrst 
ponudnikov financiranja, na primer tistih, 
ki podpirajo etične, socialne in trajnostne 
vidike, da bi podprli razvoj vrednostne 
verige socialnega trga in utrdili odpornost 
Unije.

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Zato je potrebna 
podpora, tudi na ravni Unije. Izkoristiti bi 
bilo torej treba združeno moč javnega, 
komercialnega in človekoljubnega kapitala 
ter podporo fundacij in alternativnih vrst 
ponudnikov financiranja, na primer tistih, 
ki podpirajo etične, socialne in trajnostne 
vidike, da bi podprli razvoj vrednostne 
verige socialnega trga in utrdili odpornost 
Unije. V tem procesu bi morale imeti 
osrednjo vlogo socialne inovacije in 
socialno gospodarstvo.
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Or. en

Predlog spremembe 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Zato je potrebna 
podpora, tudi na ravni Unije. Izkoristiti bi 
bilo torej treba združeno moč javnega, 
komercialnega in človekoljubnega 
kapitala ter podporo fundacij in 
alternativnih vrst ponudnikov financiranja, 
na primer tistih, ki podpirajo etične, 
socialne in trajnostne vidike, da bi podprli 
razvoj vrednostne verige socialnega trga 
in utrdili odpornost Unije.

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Izkoristiti bi bilo torej 
mogoče komercialni in človekoljubni 
kapital ter podporo fundacij in 
alternativnih vrst ponudnikov financiranja, 
na primer tistih, ki podpirajo etične, 
socialne in trajnostne vidike, če delujejo v 
celoti v skladu s pravili EU za 
preprečevanje pranja denarja, da se 
prepreči pranje denarja prek programa 
InvestEU, saj so organizacije civilne 
družbe izvzete iz obstoječega okvira za 
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preprečevanje pranja denarja.

Or. en

Predlog spremembe 159
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek in sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki. Program InvestEU bi 
moral okrepiti nastajajoči ekosistem 
socialnega trga s povečanjem ponudbe in 
dostopa do financiranja za mikro- in 
socialna podjetja ter ustanove socialne 
solidarnosti, da se zadosti povpraševanju 
tistih, ki to najbolj potrebujejo. V poročilu 
projektne skupine na visoki ravni za 
vlaganje v socialno infrastrukturo v Evropi 
z naslovom Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Zato je potrebna 
podpora, tudi na ravni Unije. Izkoristiti bi 
bilo torej treba združeno moč javnega, 
komercialnega in človekoljubnega kapitala 
ter podporo fundacij in alternativnih vrst 
ponudnikov financiranja, na primer tistih, 
ki podpirajo etične, socialne in trajnostne 
vidike, da bi podprli razvoj vrednostne 
verige socialnega trga in utrdili odpornost 

(23) Da bi obvladali negativne posledice 
korenitih sprememb v družbi Unije in na 
trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 
vlagati v človeški kapital, socialno 
infrastrukturo, mikrofinanciranje, 
financiranje etičnih in socialnih podjetij ter 
nove poslovne modele socialnega 
gospodarstva, vključno z naložbami v 
socialni učinek, sklepanjem pogodb z 
družbenimi učinki in pravicami delavcev. 
Program InvestEU bi moral okrepiti 
nastajajoči ekosistem socialnega trga s 
povečanjem ponudbe in dostopa do 
financiranja za mikro- in socialna podjetja 
ter ustanove socialne solidarnosti, da se 
zadosti povpraševanju tistih, ki to najbolj 
potrebujejo. V poročilu projektne skupine 
na visoki ravni za vlaganje v socialno 
infrastrukturo v Evropi z naslovom 
Spodbujanje naložb v socialno 
infrastrukturo v Evropi, ki je bilo 
objavljeno januarja 2018, je bila za 
obdobje 2018–2030 na področju socialne 
infrastrukture in storitev, vključno z 
izobraževanjem, usposabljanjem, 
zdravstvom in stanovanji, ugotovljena 
skupna naložbena vrzel v višini vsaj 
1,5 bilijona EUR. Zato je potrebna 
podpora, tudi na ravni Unije. Izkoristiti bi 
bilo torej treba združeno moč javnega, 
komercialnega in človekoljubnega kapitala 
ter podporo fundacij in alternativnih vrst 
ponudnikov financiranja, na primer tistih, 
ki podpirajo etične, socialne in trajnostne 
vidike, da bi podprli razvoj vrednostne 
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Unije. verige socialnega trga in utrdili odpornost 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 160
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Pandemija COVID-19 je pokazala, 
da je neformalna in formalna oskrba, na 
primer otroško varstvo, skrb za invalide in 
starejše in drugo, dragocena družbena 
dobrina, a močno obremeni družine in 
izrazito nesorazmerno ženske. Za bolj 
uravnoteženo poklicno in zasebno 
življenje žensk ter njihovo večjo udeležbo 
na trgu dela ter širše v gospodarstvu bi 
moral program InvestEU podpirati razvoj 
infrastrukture in storitev oskrbe ter zbirati 
in podpirati inovativne metode oskrbe, 
tako da bi se lahko nacionalni organi in 
EU bolj seznanili z njimi.

Or. en

Predlog spremembe 161
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Podpora za ranljive osebe in 
njihovo vključevanje lahko Uniji in 
državam članicam prinese gospodarske, 
družbene in osebne koristi. Med 
omejitvami gibanja zaradi COVID-19 je v 
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vsej Uniji poraslo nasilje v družini. Kot 
ukrep zoper ta porast ter zoper vpliv 
nasilja na ženske in moške v EU in 
državah članicah bi bilo treba v okviru 
programa InvestEU podpirati razvoj 
ustrezne infrastrukture, med drugim 
zavetišč in telefonskih številk za pomoč 
žrtvam nasilja.

Or. en

Predlog spremembe 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju. Podjetja, ki prejmejo 
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okrevanju. financiranje iz programa InvestEU, v 
času trajanja jamstva ne izplačujejo 
dividend, izvedejo neobveznih kuponskih 
plačil in ne odkupujejo delnic. Plača 
katerega koli člana uprave podjetja, ki 
prejme financiranje, ne presega fiksnega 
dela plače tega člana uprave na dan 
31. decembra 2019. Za osebo, ki postane 
član uprave ob odobritvi financiranja ali 
po tem, je omejitev, ki se uporablja, 
najnižja fiksna plača katerega od članov 
uprave na dan 31. decembra 2019. 
Dodatki ali drugi variabilni ali primerljivi 
elementi prejemkov se v nobenem primeru 
ne izplačajo.

Or. en

Predlog spremembe 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične 
prednostne naloge Unije, kot so evropski 
zeleni dogovor, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope 
in močna socialna Evropa za pravičen 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
nacionalnih in regionalnih ukrepov 
omejitve gibanja, ki so sledili pandemiji 
COVID-19, ter zaradi skrajno 
spodbujevalne denarne politike, ki jo 
Evropska centralna banka vodi od 
finančne krize leta 2009, je tržno 
dodeljevanje sredstev zelo neučinkovito, 
zaznano tveganje pa znatno ovira tok 
zasebnih naložb. V teh okoliščinah je 
ključna značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja.
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prehod. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v 
nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 164
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Glede tega bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
podpiranju MSP, zlasti tistih, ki jih vodijo 
ženske, saj pogosto naletijo na specifične 
izzive pri pridobivanju sredstev iz 
finančnih mehanizmov in od finančnih 
institucij, in bodo ta podjetja med 
okrevanjem potrebovala precejšnjo 
podporo. Program InvestEU bi moral 
zagotavljati ključno podporo podjetjem v 
fazi okrevanja, pa tudi odločno 
osredotočenost vlagateljev na srednje- in 
dolgoročne politične prednostne naloge 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, 
strategija o oblikovanju digitalne 
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okrevanju. prihodnosti Evrope, strategija za enakost 
spolov in močna socialna Evropa za 
pravičen prehod. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
gospodarskemu okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije ter izvajanje zakonodaje 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, 
uredba o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb, evropska 
podnebna pravila, strategija o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope, cilji 
programa Obzorje Evropa, val prenove, 
evropski steber socialnih pravic in močna 
socialna Evropa za pravičen prehod. 
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partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

Znatno bi moral povečati sposobnost 
prevzemanja tveganj skupine Evropske 
investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: 
EIB) ter nacionalnih spodbujevalnih bank 
in institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 166
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, zlasti 
MSP, pa tudi odločno osredotočenost 
vlagateljev na srednje- in dolgoročne 
politične prednostne naloge Unije, kot so 
evropski zeleni dogovor, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor, pariški 
sporazum, strategija o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope in močna 
socialna Evropa za pravičen prehod, 
pravičen prehod na ogljično nevtralno 
gospodarstvo najpozneje do leta 2050, cilji 
trajnostnega razvoja, načelo, da se ne 
škoduje bistveno, in evropski steber 
socialnih pravic. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
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okrevanju. Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
gospodarskemu okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 167
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
finančno podporo podjetjem v fazi 
okrevanja, zlasti MSP, ki delujejo na 
področjih inovacij in ustvarjalnosti ter 
imajo višje profile tveganja in slab dostop 
do finančnih trgov ali pa ga sploh nimajo, 
pa tudi odločno osredotočenost vlagateljev 
na srednje- in dolgoročne politične 
prednostne naloge Unije, kot so evropski 
zeleni dogovor, naložbeni načrt za evropski 
zeleni dogovor, strategija o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope in močna 
socialna Evropa za pravičen prehod. 
Znatno bi moral povečati sposobnost 
prevzemanja tveganj skupine Evropske 
investicijske banke (v nadaljnjem besedilu: 
EIB) ter nacionalnih spodbujevalnih bank 
in institucij kot tudi drugih izvajalskih 
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partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične 
prednostne naloge Unije, kot so evropski 
zeleni dogovor, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope 
in močna socialna Evropa za pravičen 
prehod. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
gospodarskemu okrevanju.

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi zanesljivo okrevanje evropskega 
gospodarstva. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
projektom, ki se sicer ne bi izvedli.

Or. en

Predlog spremembe 169
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Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem, zlasti MSP in 
mikropodjetjem, v fazi okrevanja, pa tudi 
odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope, nova industrijska 
strategija za Evropo, evropska strategija 
za MSP in močna socialna Evropa za 
pravičen prehod. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
gospodarskemu okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju, ne da bi pri tem neupravičeno 
zmanjšal tveganje za akterje v zasebnem 
sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 171
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
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naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja in za 
zmanjševanje razlik med državami 
članicami. Program InvestEU bi moral 
zagotavljati ključno podporo podjetjem v 
fazi okrevanja, pa tudi odločno 
osredotočenost vlagateljev na srednje- in 
dolgoročne politične prednostne naloge 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 172
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
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drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, pa 
tudi odločno osredotočenost vlagateljev na 
srednje- in dolgoročne politične prednostne 
naloge Unije, kot so evropski zeleni 
dogovor, naložbeni načrt za evropski zeleni 
dogovor, strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope in močna socialna 
Evropa za pravičen prehod. Znatno bi 
moral povečati sposobnost prevzemanja 
tveganj skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev v podporo gospodarskemu 
okrevanju.

drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem v fazi okrevanja, zlasti 
MSP, pa tudi odločno osredotočenost 
vlagateljev na srednje- in dolgoročne 
politične prednostne naloge Unije, kot so 
evropski zeleni dogovor, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope 
in močna socialna Evropa za pravičen 
prehod. Znatno bi moral povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
gospodarskemu okrevanju.

Or. en

Predlog spremembe 173
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic.

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot je bilo sprva 
predvideno in kot se je med finančno krizo 
leta 2008, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba nujno in 
učinkovito odpraviti strateške šibke točke, 
da se izboljša odzivanje Unije v izrednih 
razmerah ter povečata odpornost in 
trajnostnost naših družb in gospodarstev. 
Samo socialno uravnoteženo, odporno, 
trajnostno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic in 
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regij.

Or. en

Predlog spremembe 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic.

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice, ki bodo še 
toliko večje zaradi vztrajanja Evropske 
centralne banke pri spodbujevalnih 
monetarnih politikah. Izbruh pandemije je 
pokazal, da je treba odpraviti strateške 
šibke točke v nekaterih državah članicah 
in sektorjih, da se izboljša odzivanje Unije 
v izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva. Samo odporno, 
vključujoče in povezano evropsko 
gospodarstvo lahko ohrani enotni trg in 
enake konkurenčne pogoje tudi v korist 
najbolj prizadetih držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 175
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
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krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic.

krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic ter 
držav članic z nizko proračunsko 
zmogljivostjo za podporo zasebnemu 
sektorju prek shem državne pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic.

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU se je že 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, digitalizirano, inovativno, 
vključujoče in povezano evropsko 
gospodarstvo lahko ohrani celovitost 
enotnega trga in enake konkurenčne 
pogoje tudi v korist najbolj prizadetih 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, v skladu s prednostnimi 
nalogami iz nove industrijske strategije za 
zeleno in digitalno Evropo ter razvojnim 
modelom, ki temelji na industrijskih 
ekosistemih. Sklop bi moral podpirati 
projekte, ki krepijo konkurenčnost 
gospodarstev držav članic, spodbujajo 
podjetništvo in zmanjšujejo odvisnost od 
ranljivih dobavnih verig. Med področja 
strateškega pomena sodijo področja (i) 
zagotavljanja kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnje in skladiščenja 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitve zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iia) kritičnega 
zgodnjega odkrivanja tveganj za nastanek 
kriz in zmogljivosti usklajenega 
institucionalnega in gospodarskega odziva 
nanje ter izboljšanja naprednih rešitev za 
neprekinjeno poslovanje in opravljanje 
storitev v najpomembnejših javnih in 
zasebnih ustanovah in sektorjih; (iib) 
kritičnih naložb v prenovo in vključevanje 
inovativnih rešitev v gradbenem sektorju; 
(iic) podpiranja pogojev za spodbujanje 
podjetništva, financiranje razvoja 
zasebnega sektorja, vključno z zagonskimi 
podjetji in MSP, procese privatizacije, 
prilagajanje tehnološkemu razvoju in 
trajnostni sektorski razvoj; (iid) naložb in 
tehnične pomoči za spodbujanje 
podjetniških veščin, za ustvarjanje novih 
zagonskih podjetij, MSP in družinskih 
podjetij ter razvoj mrež grozdov in vozlišč 
za digitalne inovacije po vsej celini; (iii) 
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javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

zagotavljanja blaga in storitev, bistvenih za 
delovanje in vzdrževanje take 
infrastrukture; (iv) spodbujanja inovativne 
in trajnostne ponovne industrializacije 
Evrope v skladu s prednostnimi nalogami, 
opisanimi v novi industrijski strategiji za 
zeleno in digitalno Evropo, ter razvojnim 
modelom na podlagi industrijskih 
ekosistemov, z uporabo ključnih 
omogočitvenih, preobrazbenih, zelenih in 
digitalnih tehnologij ter prelomnih 
inovacij, kadar so naložbe strateškega 
pomena za industrijsko prihodnost Unije, 
vključno z umetno inteligenco, blokovno 
verigo, programsko opremo, robotiko, 
polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, kvantnimi 
tehnologijami, fotoniko, industrijsko 
biotehnologijo, tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
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diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Or. en

Predlog spremembe 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov za 
spodbujanje trajnostne in etične 
proizvodnje, javnega naročanja, 
upravljanja in neizključnega licenciranja 
v krizi pomembnih izdelkov, da se zagotovi 
njihova cenovna dostopnost v 
dopolnjevanju z drugimi instrumenti 
Unije, medicinskih pripomočkov in 
medicinske opreme, zaščitne opreme ter 
krepitve zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne zaščite 
na podlagi načel splošne razpoložljivosti 
in cenovne dostopnosti izdelkov, nujnih v 
izrednih zdravstvenih razmerah; (ii) 
kritične infrastrukture, tako fizične kot 
virtualne; (iii) zagotavljanja blaga in 
storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z etično umetno 
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tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

inteligenco, tehnologijami razpršene 
evidence, programsko opremo, robotiko, 
polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, zlasti za 
izvajanje strategije za energijo iz 
obnovljivih virov na morju, strategije za 
strešne sončne panele in strategije za val 
prenov, tehnologijami shranjevanja 
energije, vključno z baterijami, 
trajnostnimi prometnimi tehnologijami, 
zelenim vodikom in gorivnimi celicami, 
brezemisijskimi tehnologijami za 
industrijo, kot je brezogljična proizvodnja 
jekla, tehnologijami krožnega 
gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) obrati za 
recikliranje in proizvodni obrati za 
serijsko proizvodnjo sestavnih delov in 
naprav informacijske in komunikacijske 
tehnologije v EU; (vi) dobave in 
skladiščenja kritičnih virov za javne 
akterje, podjetja ali potrošnike v Uniji; (vii) 
kritičnih tehnologij in virov za varnost 
Unije in njenih držav članic (npr. varnostni 
in vesoljski sektor ter kibernetska varnost) 
ter civilnih elementov blaga z dvojno rabo, 
kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 v skladu z 
morebitno naknadno spremenjeno 
različico in zakonodajo. Končni 
prejemniki bi morali imeti obvezne načrte 
za prehod na trajnostno gospodarsko 
dejavnost in registrirani sedež v eni od 
držav članic, ne bi smeli imeti podrejenih 
družb brez dejanskih gospodarskih 
dejavnosti v državi, ki je na seznamu EU z 
nekooperativnimi jurisdikcijami, in bi 
morali biti dejavni v Uniji, kar pomeni, da 
imajo v Uniji znatne dejavnosti v smislu 
osebja, proizvodnje, raziskav in razvoja ali 
drugih poslovnih dejavnosti. Do podpore bi 
morali biti upravičeni projekti, ki 
prispevajo k diverzifikaciji strateških 
dobavnih verig na enotnem trgu prek 
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operacij na več lokacijah po vsej EU. 
Finančna sredstva bi morala biti 
porazdeljena tako, da bi se zagotovila 
zlasti podpora projektom, ki kratko-, 
srednje in dolgoročno pomagajo reševati 
življenja.

Or. en

Predlog spremembe 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
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shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

V skladu s Priporočilom Komisije C(2020) 
4885 final prejemniki podpore v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti ne 
smejo: (a) biti davčni rezidenti v 
jurisdikcijah, ki so na seznamu EU z 
nekooperativnimi jurisdikcijami, ali biti 
ustanovljena v skladu z zakoni teh 
jurisdikcij; (b) biti pod neposrednim ali 
posrednim nadzorom delničarjev iz 
jurisdikcij, ki so na seznamu EU z 
nekooperativnimi jurisdikcijami, in sicer 
vse do ravni dejanskega lastnika, kakor je 
opredeljen v členu 3(6) Direktive 
2015/849****; (c) neposredno ali 
posredno nadzorovati odvisnih podjetij ali 
imeti stalno pristojnost; (d) si deliti 
lastništva s podjetji v jurisdikcijah, ki so 
na seznamu EU z nekooperativnimi 
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jurisdikcijami.

Or. en

Predlog spremembe 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za podnebne in 
okoljske cilje EU, predvsem cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050, digitalni prehod 
ter krepitev odpornosti na področju (i) 
zagotavljanja kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnje in skladiščenja 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitve zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
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shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU. Do podpore iz te 
uredbe ne bi smele biti upravičene 
dejavnosti, ki ne dosegajo podnebnih in 
okoljskih ciljev pariškega sporazuma ter 
evropskega zelenega dogovora, zlasti cilja 
podnebne nevtralnosti do leta 2050 in 
ciljev iz Uredbe XXXX/XX (evropska 
podnebna pravila), ali ne upoštevajo 
merila, da se ne škoduje bistveno, iz 
Uredbe 2020/852 [Uredba o vzpostavitvi 
okvira za spodbujanje trajnostnih naložb 
(taksonomija EU)].

Or. en

Predlog spremembe 181
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; 
(iv)ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) dejavnosti, ki prispevajo k 
okoljskim ciljem v skladu s taksonomijo 
EU in načelom, da se ne škoduje bistveno; 
(ii) zagotavljanja kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnje in skladiščenja 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitve zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (iii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iv) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (v) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (vi) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vii) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
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kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Uniji; (viii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Or. en

Predlog spremembe 182
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične in virtualne kot tudi infrastrukture 
na podlagi intelektualne lastnine, na 
primer infrastrukture na področju 
ustvarjanja in distribucije avdiovizualnih 
vsebin; (iii) zagotavljanja blaga in storitev, 
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prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

bistvenih za delovanje in vzdrževanje take 
infrastrukture; (iv) ključnih omogočitvenih, 
preobrazbenih, zelenih in digitalnih 
tehnologij ter prelomnih inovacij, kadar so 
naložbe strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Or. en
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Predlog spremembe 183
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize, javnih zdravstvenih 
sistemov in sistema civilne zaščite; (ii) 
kritične infrastrukture, tako fizične kot 
virtualne; (iii) zagotavljanja blaga in 
storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za trajnostno 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo in celotno 
gospodarstvo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
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delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Or. en

Predlog spremembe 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih neposredne ali posredne 
dejavnosti so strateškega pomena za Unijo, 
zlasti za zeleni in digitalni prehod ter 
krepitev odpornosti na področju (i) 
zagotavljanja kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnje in skladiščenja 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitve zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
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fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji in krepitvi strateških 
dobavnih verig na enotnem trgu prek 
operacij na več lokacijah po vsej EU.
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Or. en

Predlog spremembe 185
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov ter 
cepiv, medicinskih pripomočkov in 
medicinske opreme, krepitve zmogljivosti 
za odzivanje na zdravstvene krize in 
sistema civilne zaščite; (ii) kritične 
infrastrukture, tako fizične kot virtualne; 
(iii) zagotavljanja blaga in storitev, 
bistvenih za delovanje in vzdrževanje take 
infrastrukture; (iv) ključnih omogočitvenih, 
preobrazbenih, zelenih in digitalnih 
tehnologij ter prelomnih inovacij, kadar so 
naložbe strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
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nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritičnih tehnologij in virov za 
varnost Unije in njenih držav članic (npr. 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost) ter blaga z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v točki (1) člena 2 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Or. en

Predlog spremembe 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa v skladu s 
podnebnimi in okoljskimi cilji Unije, ob 
posebnem upoštevanju uredbe o 
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vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb in ob zagotavljanju 
večje preglednosti njihovega izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 187
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa, zlasti tisti, 
ki so namenjeni zmanjševanju razlik v 
gospodarski razvitosti med vzhodnimi in 
zahodnimi državami članicami EU.

Or. en

Predlog spremembe 188
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
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naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

naložb, razen če ogrožajo celovitost, 
stabilnost ali obrambne interese Unije. 
Poleg tega bi morali biti podpore iz tega 
sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 189
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, ki upoštevajo načelo, da 
se ne škoduje bistveno, in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

Or. en

Predlog spremembe 190
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Prepoznavnost financiranja Unije 
iz sklada InvestEU ter zlasti sklopa za 
strateške evropske naložbe in njegovih 
opredeljenih strateških prednostnih nalog 
je treba zagotoviti prek učinkovitega 
sporočanja, v okviru katerega bodo 
izpostavljeni ukrepi, ki jih financira 
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Unija, in njihovi rezultati, da bi ustrezno 
spodbujali dodano vrednost Unije v okviru 
programa InvestEU kot dela okrevanja.

Or. en

Predlog spremembe 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Dodatni sklop za strateške 
evropske naložbe je potreben zaradi 
svetovne pandemije COVID-19 in 
njegovega vpliva na življenje ljudi. 
Spodbujati bi moral trajnostno 
gospodarsko okrevanje in povečati 
odpornost ter zagotoviti strogo dodatnost 
vseh naložb, ki jih podpira program 
InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 193
Enikő Győri
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Kot je določeno v evropskem 
zelenem dogovoru in naložbenem načrtu 
za evropski zeleni dogovor, bi moral biti 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, s katerim bi se odpravljale 
socialne, gospodarske in okoljske 
posledice doseganja cilja podnebne 
nevtralnosti EU do leta 2050 in novega 
podnebnega cilja Unije za leto 2030. 
Mehanizem bi moral biti osredotočen na 
regije in sektorje, ki so zaradi odvisnosti 
od fosilnih goriv, med drugim premoga, 
šote in naftnega skrilavca ali industrijskih 
procesov z visoko intenzivnostjo 
toplogrednih plinov v procesu prehoda 
najbolj prizadeti, vendar imajo manjše 
zmogljivosti za financiranje potrebnih 
naložb. Sestavljati bi ga morali trije stebri: 
Sklad za pravični prehod, namenski 
program za pravični prehod v okviru 
InvestEU in instrument za posojila v 
javnem sektorju, namenjen spodbujanju 
dodatnih naložb ali naložb v korist 
zadevnih regij.

Or. en

Predlog spremembe 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Kot je predlagano v evropskem 
zelenem dogovoru1a in naložbenem načrtu 
za evropski zeleni dogovor1b, bi moral biti 
vzpostavljen mehanizem za pravični 
prehod, s katerim bi odpravljali socialne, 
gospodarske in okoljske posledice 
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doseganja cilja podnebne nevtralnosti EU 
do leta 2030 in novega podnebnega cilja 
Unije za leto 2050. Ta mehanizem, ki je 
sestavljen iz treh stebrov, tj. Sklada za 
pravični prehod (steber 1), namenskega 
programa za pravični prehod v okviru 
InvestEU (steber 2) in instrumenta za 
posojila v javnem sektorju (steber 3), bi 
moral biti osredotočen na regije, ki so 
zaradi zelenega prehoda najbolj prizadete 
in imajo manjše zmogljivosti za 
financiranje potrebnih naložb. Sklad 
InvestEU bi moral zagotavljati tudi 
podporo za naložbe v korist regij za 
pravični prehod.

_________________
1a COM(2019)640 final.
1b COM(2020) 21.

Or. en

Predlog spremembe 195
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod, pri čemer 
bi morala biti posebna pozornost 
namenjena regijam, ki se pri prehodu 
spoprijemajo z večjimi socialnimi in 
ekonomskimi izzivi, v skladu z evropskim 
zelenim dogovorom, naložbenim načrtom 
za evropski zeleni dogovor in 
vzpostavitvijo mehanizma za pravični 
prehod.

Or. en
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Predlog spremembe 196
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod. Tovrstne 
naložbe se ne bi smele upoštevati pri 
ocenjevanju, ali je na določenem 
geografskem območju koncentracija 
ukrepov iz programa prevelika.

Or. en

Predlog spremembe 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi finančno podporo za 
naložbe v korist regij za pravični prehod in 
gospodarske dejavnosti ter možnost, da 
zadevne regije prek svetovalnega vozlišča 
InvestEU pridobijo namensko tehnično 
pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral (30) Sklad InvestEU bi moral 
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zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod, tudi ko se 
podprti projekti ne izvajajo v teh regijah, 
če so ti nujni za spodbujanje prehoda na 
teh območjih.

Or. en

Predlog spremembe 199
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod. Predhodna 
znanstvena ocena in posvetovanje s 
predstavniki skupin, ki zastopajo interese 
lokalnih skupnosti, sta bistvena za 
doseganje ciljev programa InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod.

(30) Sklad InvestEU bi moral 
zagotavljati tudi podporo za naložbe v 
korist regij za pravični prehod, zlasti na 
področju energijske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije.

Or. en
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Predlog spremembe 201
Enikő Győri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Komisija je predlog o ustanovitvi 
Sklada za pravični prehod sprejela 14. 
januarja 2020. Za boljše načrtovanje in 
izvajanje sklada bi morali biti v območnih 
načrtih za pravični prehod, ki jih države 
članice pripravijo v skladu s členom [7] 
uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični 
prehod, opredeljeni glavni koraki in 
časovnica procesa prehoda ter območja, 
ki so v procesu prehoda k podnebno 
nevtralnemu gospodarstvu najbolj 
prizadeta in imajo manjše zmogljivosti za 
reševanje izzivov tega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Za izvajanje drugega stebra v 
okviru mehanizma za pravični prehod se 
namenski program za pravični prehod v 
okviru InvestEU vzpostavi horizontalno in 
zajema vse sklope politike. Ta program 
zagotavlja financiranje za dodatne 
potrebe po naložbah v podporo regijam, 
opredeljene v območnih načrtih za 
pravični prehod, ki jih države članice 
pripravijo v skladu s členom 7 uredbe o 
ustanovitvi Sklada za pravični prehod in 
jih odobri Komisija.

Or. en
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Predlog spremembe 203
Enikő Győri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30b) Namenski program za pravični 
prehod v okviru InvestEU se vzpostavi 
horizontalno in zajema vse sklope politike. 
Predstavlja drugi steber mehanizma za 
pravični prehod in podpira dodatne 
naložbe v korist vseh regij, opredeljenih v 
območnih načrtih za pravični prehod. 
Program je namenjen omogočanju naložb 
v več različnih projektov prek različnih 
finančnih produktov glede na 
upravičenost naložb v okviru programa 
InvestEU. Iz programa se lahko 
financirajo projekti v regijah, 
opredeljenih v načrtih za pravični prehod, 
pa tudi projekti, ki se ne izvajajo v teh 
regijah, a jim prinašajo koristi, vendar le, 
če je financiranje zunaj regij za pravični 
prehod pomembno za njihov prehod.

Or. en

Predlog spremembe 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Vsak sklop politike bi moral biti 
sestavljen iz dveh oddelkov, tj. oddelka za 
EU in oddelka za države članice. Oddelek 
za EU bi moral sorazmerno ukrepati za 
odpravo specifičnih primerov nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin 
na ravni Unije ali držav članic. Podprte 
operacije bi morale imeti jasno evropsko 

(31) Vsak sklop politike bi moral biti 
sestavljen iz dveh oddelkov, tj. oddelka za 
EU in oddelka za države članice. Oddelek 
za EU bi moral sorazmerno ukrepati za 
odpravo specifičnih primerov nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin 
na ravni Unije ali držav članic. Podprte 
operacije bi morale imeti jasno evropsko 
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dodano vrednost. Oddelek za države 
članice bi moral državam članicam in prek 
njih regionalnim organom omogočiti, da 
prispevajo delež svojih sredstev iz skladov 
v okviru deljenega upravljanja k 
oblikovanju rezervacij za jamstvo EU ter to 
jamstvo uporabijo za operacije financiranja 
ali naložbene operacije, da bi na svojem 
ozemlju, tudi na ranljivih in oddaljenih 
območjih, kot so najbolj oddaljene regije 
Unije, v skladu s sporazumom o prispevku 
odpravili specifične primere nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, 
da se dosežejo cilji skladov v okviru 
deljenega upravljanja. Operacije, ki jih 
podpira sklad InvestEU prek oddelka za 
EU ali oddelka za države članice, ne bi 
smele podvajati ali izrinjati zasebnega 
financiranja ali izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu.

dodano vrednost. Oddelek za države 
članice bi moral državam članicam in prek 
njih regionalnim organom omogočiti, da 
prispevajo delež svojih sredstev iz skladov 
v okviru deljenega upravljanja k 
oblikovanju rezervacij za jamstvo EU ter to 
jamstvo uporabijo za operacije financiranja 
ali naložbene operacije, da bi na svojem 
ozemlju, tudi na ranljivih in oddaljenih 
območjih, kot so najbolj oddaljene regije 
Unije, v skladu s sporazumom o prispevku 
odpravili specifične primere nedelovanja 
trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, 
da se dosežejo cilji skladov v okviru 
deljenega upravljanja. Poleg tega lahko 
načrti za okrevanje in odpornost v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost 
vključujejo dodatne prispevke k oddelku 
za države članice. Operacije, ki jih podpira 
sklad InvestEU prek oddelka za EU ali 
oddelka za države članice, ne bi smele 
podvajati ali izrinjati zasebnega 
financiranja ali izkrivljati konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila sredstva v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost na voljo oddelkom za 
države članice, jih je treba načrtovati v programih za okrevanje in odpornost držav članic v 
skladu s cilji uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Oddelek za države članice bi moral 
biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 
skladov v okviru deljenega upravljanja za 
oblikovanje rezervacij za jamstvo, ki ga 
izda Unija. To bi povečalo dodano 
vrednost jamstva EU, saj bi bila njegova 

(32) Oddelek za države članice bi moral 
biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 
skladov v okviru deljenega upravljanja ali 
dodatnih prispevkov iz načrtov za 
okrevanje in odpornost v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost za 



PE657.232v01-00 164/358 AM\1212517SL.docx

SL

podpora na voljo širšemu krogu finančnih 
prejemnikov in projektov, obenem pa bi se 
diverzificirali načini za doseganje ciljev 
skladov v okviru deljenega upravljanja ob 
hkratnem doslednem obvladovanju tveganj 
pri pogojnih obveznostih, in sicer z 
izvajanjem jamstva EU v okviru 
posrednega upravljanja. Unija bi morala 
jamčiti za operacije financiranja in 
naložbene operacije, določene v 
sporazumih o jamstvu, sklenjenih med 
Komisijo in izvajalskimi partnerji v okviru 
oddelka za države članice. Sredstva v 
okviru deljenega upravljanja bi morala 
zagotoviti oblikovanje rezervacij za 
jamstvo po stopnji rezervacij, ki jo določi 
Komisija in je navedena v sporazumu o 
prispevku, sklenjenem z državo članico, pri 
čemer se upoštevajo narava operacij in 
posledične pričakovane izgube. Država 
članica bi z izdajo kritnega jamstva v korist 
Unije prevzela izgube, ki bi presegale 
pričakovane izgube. Te ureditve bi morale 
biti določene v enem samem sporazumu o 
prispevku z vsako državo članico, ki 
prostovoljno izbere to možnost. Sporazum 
o prispevku bi moral zajemati enega ali več 
posebnih sporazumov o jamstvu, ki se 
bodo izvajali v zadevni državi članici na 
podlagi pravil sklada InvestEU, in 
morebitne regionalne omejitve. Za 
določitev stopnje rezervacij za vsak primer 
posebej je potrebno odstopanje od člena 
211(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta30 (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 
Takšna določitev zagotavlja tudi enoten 
sklop pravil za proračunska jamstva, 
podprta s centralno upravljanimi skladi ali 
s skladi v okviru deljenega upravljanja, 
kar bi olajšalo njihovo kombiniranje.

oblikovanje rezervacij za jamstvo, ki ga 
izda Unija. To bi povečalo dodano 
vrednost jamstva EU, saj bi bila njegova 
podpora na voljo širšemu krogu finančnih 
prejemnikov in projektov, obenem pa bi se 
diverzificirali načini za doseganje ciljev 
skladov v okviru deljenega upravljanja ob 
hkratnem doslednem obvladovanju tveganj 
pri pogojnih obveznostih, in sicer z 
izvajanjem jamstva EU v okviru 
posrednega upravljanja. Unija bi morala 
jamčiti za operacije financiranja in 
naložbene operacije, določene v 
sporazumih o jamstvu, sklenjenih med 
Komisijo in izvajalskimi partnerji v okviru 
oddelka za države članice. Sredstva v 
okviru deljenega upravljanja bi morala 
zagotoviti oblikovanje rezervacij za 
jamstvo po stopnji rezervacij, ki jo določi 
Komisija in je navedena v sporazumu o 
prispevku, sklenjenem z državo članico, pri 
čemer se upoštevajo narava operacij in 
posledične pričakovane izgube. Država 
članica bi z izdajo kritnega jamstva v korist 
Unije prevzela izgube, ki bi presegale 
pričakovane izgube. Te ureditve bi morale 
biti določene v enem samem sporazumu o 
prispevku z vsako državo članico, ki 
prostovoljno izbere to možnost. Sporazum 
o prispevku bi moral zajemati enega ali več 
posebnih sporazumov o jamstvu, ki se 
bodo izvajali v zadevni državi članici na 
podlagi pravil sklada InvestEU, in 
morebitne regionalne omejitve. Za 
določitev stopnje rezervacij za vsak primer 
posebej je potrebno odstopanje od člena 
211(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta30 (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 
Takšna določitev zagotavlja tudi enoten 
sklop pravil za proračunska jamstva, 
podprta s centralno upravljanimi skladi ali 
z dodatnimi prispevki iz načrtov za 
okrevanje in odpornost v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost, kar 
bi olajšalo njihovo kombiniranje.

_________________ _________________
30Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 30Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 
1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 
razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 
1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 
razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila sredstva v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost na voljo oddelkom za 
države članice, jih je treba načrtovati v programih za okrevanje in odpornost držav članic v 
skladu s cilji uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 206
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Oddelek za države članice bi moral 
biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 
skladov v okviru deljenega upravljanja za 
oblikovanje rezervacij za jamstvo, ki ga 
izda Unija. To bi povečalo dodano 
vrednost jamstva EU, saj bi bila njegova 
podpora na voljo širšemu krogu finančnih 
prejemnikov in projektov, obenem pa bi se 
diverzificirali načini za doseganje ciljev 
skladov v okviru deljenega upravljanja ob 
hkratnem doslednem obvladovanju tveganj 
pri pogojnih obveznostih, in sicer z 
izvajanjem jamstva EU v okviru 
posrednega upravljanja. Unija bi morala 
jamčiti za operacije financiranja in 
naložbene operacije, določene v 
sporazumih o jamstvu, sklenjenih med 
Komisijo in izvajalskimi partnerji v okviru 
oddelka za države članice. Sredstva v 
okviru deljenega upravljanja bi morala 

(32) Oddelek za države članice bi moral 
biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 
skladov v okviru deljenega upravljanja za 
oblikovanje rezervacij za jamstvo, ki ga 
izda Unija. To bi povečalo dodano 
vrednost jamstva EU, saj bi bila njegova 
podpora na voljo širšemu krogu finančnih 
prejemnikov in projektov, obenem pa bi se 
diverzificirali načini za doseganje ciljev 
skladov v okviru deljenega upravljanja ob 
hkratnem doslednem obvladovanju tveganj 
pri pogojnih obveznostih, in sicer z 
izvajanjem jamstva EU v okviru 
posrednega upravljanja. Unija bi morala 
jamčiti za operacije financiranja in 
naložbene operacije, določene v 
sporazumih o jamstvu, sklenjenih med 
Komisijo in izvajalskimi partnerji v okviru 
oddelka za države članice. Sredstva v 
okviru deljenega upravljanja bi morala 
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zagotoviti oblikovanje rezervacij za 
jamstvo po stopnji rezervacij, ki jo določi 
Komisija in je navedena v sporazumu o 
prispevku, sklenjenem z državo članico, pri 
čemer se upoštevajo narava operacij in 
posledične pričakovane izgube. Država 
članica bi z izdajo kritnega jamstva v korist 
Unije prevzela izgube, ki bi presegale 
pričakovane izgube. Te ureditve bi morale 
biti določene v enem samem sporazumu o 
prispevku z vsako državo članico, ki 
prostovoljno izbere to možnost. Sporazum 
o prispevku bi moral zajemati enega ali več 
posebnih sporazumov o jamstvu, ki se 
bodo izvajali v zadevni državi članici na 
podlagi pravil sklada InvestEU, in 
morebitne regionalne omejitve. Za 
določitev stopnje rezervacij za vsak primer 
posebej je potrebno odstopanje od člena 
211(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta30 (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 
Takšna določitev zagotavlja tudi enoten 
sklop pravil za proračunska jamstva, 
podprta s centralno upravljanimi skladi ali 
s skladi v okviru deljenega upravljanja, kar 
bi olajšalo njihovo kombiniranje.

zagotoviti oblikovanje rezervacij za 
jamstvo po stopnji rezervacij, ki jo določi 
Komisija in je navedena v sporazumu o 
prispevku, sklenjenem z državo članico, pri 
čemer se upoštevajo narava operacij in 
posledične pričakovane izgube ter različni 
socialno-ekonomski položaji v 
posameznih državah članicah. Država 
članica bi z izdajo kritnega jamstva v korist 
Unije prevzela izgube, ki bi presegale 
pričakovane izgube. Te ureditve bi morale 
biti določene v enem samem sporazumu o 
prispevku z vsako državo članico, ki 
prostovoljno izbere to možnost. Sporazum 
o prispevku bi moral zajemati enega ali več 
posebnih sporazumov o jamstvu, ki se 
bodo izvajali v zadevni državi članici na 
podlagi pravil sklada InvestEU, in 
morebitne regionalne omejitve. Za 
določitev stopnje rezervacij za vsak primer 
posebej je potrebno odstopanje od člena 
211(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta30 (v 
nadaljnjem besedilu: finančna uredba). 
Takšna določitev zagotavlja tudi enoten 
sklop pravil za proračunska jamstva, 
podprta s centralno upravljanimi skladi ali 
s skladi v okviru deljenega upravljanja, kar 
bi olajšalo njihovo kombiniranje.

_________________ _________________
30Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 
1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 
razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

30Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 
1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 
razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Vzpostaviti bi bilo treba 
partnerstvo med Komisijo in skupino EIB 
na osnovi relativnih prednosti vsakega 
partnerja, da se zagotovi čim večji učinek 
politike, učinkovita uporaba ter ustrezen 
nadzor nad upravljanjem proračuna in 
tveganj, ter z njim podpreti učinkovit in 
vključujoč neposreden dostop do jamstva 
EU.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Vzpostaviti bi bilo treba partnerstvo 
med Komisijo in skupino EIB na osnovi 
relativnih prednosti vsakega partnerja, da 
se zagotovi čim večji učinek politike, 
učinkovita uporaba ter ustrezen nadzor nad 
upravljanjem proračuna in tveganj, ter z 
njim podpreti učinkovit in vključujoč 
neposreden dostop do jamstva EU.

(33) Vzpostaviti bi bilo treba partnerstvo 
med Komisijo in skupino EIB na osnovi 
relativnih prednosti vsakega partnerja, da 
se zagotovi čim večji učinek politike, 
učinkovita uporaba ter ustrezen nadzor nad 
upravljanjem proračuna in tveganj, ter z 
njim podpreti učinkovit in vključujoč 
neposreden dostop do jamstva EU. EIB bi 
morala svojo posojilno politiko v 
prometnem sektorju nemudoma 
popolnoma uskladiti z evropskim zelenim 
dogovorom na splošno, zlasti s 
podnebnimi cilji EU.

Or. en

Predlog spremembe 209
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Da bi Komisija lahko podprla 
evropsko gospodarstvo prek Evropskega 
investicijskega sklada (v nadaljnjem 
besedilu: EIF), bi morala imeti možnost 
udeležbe v enem ali več možnih 
povečanjih kapitala EIF, da bi lahko še 
naprej podpiral evropsko gospodarstvo in 
njegovo okrevanje. Unija bi morala biti 
zmožna ohraniti svoj skupni delež v 
kapitalu EIF ob upoštevanju finančnih 
posledic. V večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 bi bilo treba predvideti 
zadostna finančna sredstva v ta namen.

(34) Da bi Komisija lahko podprla 
evropsko gospodarstvo prek Evropskega 
investicijskega sklada (v nadaljnjem 
besedilu: EIF), bi morala imeti možnost 
udeležbe v enem ali več možnih 
povečanjih kapitala EIF, da bi lahko še 
naprej podpiral evropsko gospodarstvo in 
njegovo zeleno okrevanje. Unija bi morala 
biti zmožna ohraniti svoj skupni delež v 
kapitalu EIF ob upoštevanju finančnih 
posledic. V večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 bi bilo treba predvideti 
zadostna finančna sredstva v ta namen.

Or. en

Predlog spremembe 210
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih ukrepov ter 
smernicah in skupnih metodologijah na 
področju preverjanja trajnostnosti, da bi 
zagotovila vključevalnost in delovanje, 
dokler niso ustanovljeni upravljavski 
organi, nato pa bi morali izvajalski 
partnerji sodelovati v svetovalnem in 
usmerjevalnem odboru programa 
InvestEU.

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji ter drugimi deležniki, tudi 
lokalnimi organi in civilno družbo, po 
potrebi posvetovati o naložbenih 
smernicah, sistemu za spremljanje 
podnebnih ukrepov ter smernicah in 
skupnih metodologijah na področju 
preverjanja trajnostnosti, vključno z 
upoštevanjem naravnega kapitala v 
računovodstvu in analizo življenjskega 
cikla, da bi zagotovila vključevalnost in 
delovanje, dokler niso ustanovljeni 
upravljavski organi, nato pa bi morali 
izvajalski partnerji sodelovati v 
svetovalnem in usmerjevalnem odboru 
programa InvestEU.
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Or. en

Predlog spremembe 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih ukrepov ter 
smernicah in skupnih metodologijah na 
področju preverjanja trajnostnosti, da bi 
zagotovila vključevalnost in delovanje, 
dokler niso ustanovljeni upravljavski 
organi, nato pa bi morali izvajalski 
partnerji sodelovati v svetovalnem in 
usmerjevalnem odboru programa 
InvestEU.

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji pa tudi drugimi deležniki, 
vključno z lokalnimi organi in civilno 
družbo, po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih in okoljskih 
ukrepov ter smernicah in skupnih 
metodologijah na področju preverjanja 
trajnostnosti, da bi zagotovila 
vključevalnost in delovanje, dokler niso 
ustanovljeni upravljavski organi, nato pa bi 
morali izvajalski partnerji sodelovati v 
svetovalnem in usmerjevalnem odboru 
programa InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih ukrepov ter 
smernicah in skupnih metodologijah na 
področju preverjanja trajnostnosti, da bi 
zagotovila vključevalnost in delovanje, 

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih ukrepov ter 
smernicah in skupnih metodologijah na 
področju preverjanja trajnostnosti, pa tudi 
učinkih na zaposlovanje in delovna mesta, 
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dokler niso ustanovljeni upravljavski 
organi, nato pa bi morali izvajalski 
partnerji sodelovati v svetovalnem in 
usmerjevalnem odboru programa 
InvestEU.

da bi zagotovila vključevalnost in 
delovanje, dokler niso ustanovljeni 
upravljavski organi, nato pa bi morali 
izvajalski partnerji sodelovati v 
svetovalnem in usmerjevalnem odboru 
programa InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 213
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih ukrepov ter 
smernicah in skupnih metodologijah na 
področju preverjanja trajnostnosti, da bi 
zagotovila vključevalnost in delovanje, 
dokler niso ustanovljeni upravljavski 
organi, nato pa bi morali izvajalski 
partnerji sodelovati v svetovalnem in 
usmerjevalnem odboru programa 
InvestEU.

(35) Komisija bi se morala s skupino 
EIB in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji po potrebi posvetovati o 
naložbenih smernicah, sistemu za 
spremljanje podnebnih ukrepov ter 
smernicah in skupnih metodologijah na 
področju preverjanja trajnostnosti, pa tudi 
učinkih na zaposlovanje in delovna mesta, 
da bi zagotovila vključevalnost in 
delovanje, dokler niso ustanovljeni 
upravljavski organi, nato pa bi morali 
izvajalski partnerji sodelovati v 
svetovalnem in usmerjevalnem odboru 
programa InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Sklad InvestEU bi moral biti odprt (36) Sklad InvestEU bi moral biti odprt 
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za prispevke tretjih držav, ki so članice 
Evropskega združenja za prosto trgovino, 
pristopnih držav, držav kandidatk in 
potencialnih kandidatk, držav, ki jih 
zajema evropska sosedska politika, ter 
drugih držav v skladu s pogoji, ki jih 
določijo Unija in navedene države. To bi 
moralo omogočiti nadaljnje sodelovanje z 
zadevnimi državami, kjer je to primerno, 
zlasti na področju raziskav in inovacij ter 
MSP.

za prispevke tretjih držav, ki so članice 
Evropskega združenja za prosto trgovino, 
pristopnih držav, držav kandidatk in 
potencialnih kandidatk, držav, ki jih 
zajema evropska sosedska politika, ter 
drugih držav v skladu s pogoji, ki jih 
določijo Unija in navedene države. 
Zagotoviti je treba sodelovanje in 
podporo, da bi se zmanjšala odvisnost od 
fosilnih goriv in izboljšal dostop do 
cenovno dostopne energije iz obnovljivih 
virov ter podprl dostop do znanosti, 
tehnologije in inovacij v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja. To bi moralo 
omogočiti nadaljnje sodelovanje z 
zadevnimi državami, kjer je to primerno, 
zlasti na področju raziskav in inovacij ter 
MSP.

Or. en

Predlog spremembe 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Sklad InvestEU bi moral biti odprt 
za prispevke tretjih držav, ki so članice 
Evropskega združenja za prosto trgovino, 
pristopnih držav, držav kandidatk in 
potencialnih kandidatk, držav, ki jih 
zajema evropska sosedska politika, ter 
drugih držav v skladu s pogoji, ki jih 
določijo Unija in navedene države. To bi 
moralo omogočiti nadaljnje sodelovanje z 
zadevnimi državami, kjer je to primerno, 
zlasti na področju raziskav in inovacij ter 
MSP.

(36) Sklad InvestEU bi moral biti odprt 
za prispevke tretjih držav, ki so članice 
Evropskega združenja za prosto trgovino in 
pristopnih držav. To bi moralo omogočiti 
nadaljnje sodelovanje z zadevnimi 
državami, kjer je to primerno, zlasti na 
področju raziskav in inovacij ter MSP.

Or. en
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Predlog spremembe 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Jamstvo EU v višini 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) na 
ravni Unije naj bi mobiliziralo več kot 
1 000 000 000 000 EUR dodatnih naložb 
po vsej Uniji in bi ga bilo treba okvirno 
razporediti med sklope politik. Vendar bi 
moral biti poseben del jamstva EU 
namenjen sklopu za strateške evropske 
naložbe.

(38) Jamstvo EU v višini 
25 000 000 000 EUR (v tekočih cenah) na 
ravni Unije naj bi mobiliziralo dodatne 
naložbe po vsej Uniji in bi ga bilo treba 
okvirno razporediti med sklope politik.

Or. en

Predlog spremembe 217
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Jamstvo EU v višini 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) na 
ravni Unije naj bi mobiliziralo več kot 
1 000 000 000 000 EUR dodatnih naložb 
po vsej Uniji in bi ga bilo treba okvirno 
razporediti med sklope politik. Vendar bi 
moral biti poseben del jamstva EU 
namenjen sklopu za strateške evropske 
naložbe.

(38) Jamstvo EU v višini 
80 523 320 000 EUR (v tekočih cenah) na 
ravni Unije naj bi mobiliziralo več kot 
1 071 000 000 000 EUR dodatnih naložb 
po vsej Uniji in bi ga bilo treba okvirno 
razporediti med sklope politik. Vendar bi 
moral biti poseben del jamstva EU 
namenjen sklopu za strateške evropske 
naložbe.

Or. en

Predlog spremembe 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Jamstvo EU, ki podpira sklad 
InvestEU, bi morala posredno izvajati 
Komisija z opiranjem na izvajalske 
partnerje, ki lahko dosežejo finančne 
posrednike, kjer je to ustrezno, oziroma 
končne prejemnike. Izvajalski partnerji bi 
morali biti izbrani pregledno in brez 
navzkrižja interesov. Komisija bi morala z 
vsakim izvajalskim partnerjem skleniti 
sporazum o jamstvu, s katerim se dodeli 
jamstvena zmogljivost sklada InvestEU za 
podporo operacijam financiranja in 
naložbenim operacijam, ki izpolnjujejo 
cilje in merila za upravičenost sklada 
InvestEU. Obvladovanje tveganj v zvezi z 
jamstvom EU izvajalskih partnerjev ne bi 
smelo ovirati pri neposrednem dostopu do 
jamstva. Potem ko se v oddelku za EU 
izvajalskim partnerjem odobri jamstvo EU, 
bi morali biti izvajalski partnerji povsem 
odgovorni za celoten naložbeni proces in 
primerno skrbnost pri operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah. 
Sklad InvestEU bi moral podpirati 
projekte, ki imajo običajno višji profil 
tveganja kot projekti, ki jih izvajalski 
partnerji podpirajo z običajnimi 
operacijami, in ki jih z drugimi javnimi ali 
zasebnimi viri brez podpore iz sklada 
InvestEU v obdobju, v katerem je mogoče 
uporabiti jamstvo EU, ne bi bilo mogoče 
izvesti ali pa jih ne bi bilo mogoče izvesti v 
enakem obsegu. Vendar lahko za merilo 
dodatnosti v zvezi z operacijami 
financiranja in naložbenimi operacijami v 
okviru sklopa za strateške evropske 
naložbe veljajo posebni pogoji, ki izhajajo 
iz njegovega cilja.

(40) Jamstvo EU, ki podpira sklad 
InvestEU, bi morala posredno izvajati 
Komisija z opiranjem na izvajalske 
partnerje, ki lahko dosežejo finančne 
posrednike, kjer je to ustrezno, oziroma 
končne prejemnike. Izvajalski partnerji bi 
morali biti izbrani pregledno in brez 
navzkrižja interesov. Komisija bi morala z 
vsakim izvajalskim partnerjem skleniti 
sporazum o jamstvu, s katerim se dodeli 
jamstvena zmogljivost sklada InvestEU za 
podporo operacijam financiranja in 
naložbenim operacijam, ki izpolnjujejo 
cilje in merila za upravičenost sklada 
InvestEU. Obvladovanje tveganj v zvezi z 
jamstvom EU izvajalskih partnerjev ne bi 
smelo ovirati pri neposrednem dostopu do 
jamstva. Potem ko se v oddelku za EU 
izvajalskim partnerjem odobri jamstvo EU, 
bi morali biti izvajalski partnerji povsem 
odgovorni za celoten naložbeni proces in 
primerno skrbnost pri operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah. 
Sklad InvestEU bi moral podpirati 
projekte, ki imajo običajno višji profil 
tveganja kot projekti, ki jih izvajalski 
partnerji podpirajo z običajnimi 
operacijami, in ki jih z drugimi javnimi ali 
zasebnimi viri brez podpore iz sklada 
InvestEU v obdobju, v katerem je mogoče 
uporabiti jamstvo EU, ne bi bilo mogoče 
izvesti ali pa jih ne bi bilo mogoče izvesti v 
enakem obsegu.

Or. en

Predlog spremembe 219
Frances Fitzgerald
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v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Sklad InvestEU bi moral imeti 
upravljavsko strukturo, katere naloga bi 
morala biti skladna z njenim edinim 
namenom, tj. skrbjo za primerno uporabo 
jamstva EU ob zagotavljanju politične 
neodvisnosti pri naložbenih odločitvah. 
Upravljavsko strukturo bi morali sestavljati 
svetovalni, usmerjevalni in povsem 
neodvisen naložbeni odbor. Pri sestavi 
upravljavske strukture bi si morali 
prizadevati za uravnoteženo zastopanost 
spolov. Upravljavska struktura ne bi smela 
posegati v odločitve skupine EIB in drugih 
izvajalskih partnerjev oziroma jih ovirati, 
prav tako pa ne bi smela nadomestiti 
njihovih upravljavskih organov.

(41) Sklad InvestEU bi moral imeti 
upravljavsko strukturo, katere naloga bi 
morala biti skladna z njenim edinim 
namenom, tj. skrbjo za primerno uporabo 
jamstva EU ob zagotavljanju politične 
neodvisnosti pri naložbenih odločitvah. 
Upravljavsko strukturo bi morali sestavljati 
svetovalni, usmerjevalni in povsem 
neodvisen naložbeni odbor. Pri sestavi 
upravljavske strukture bi morali doseči 
uravnoteženo zastopanost spolov, in sicer z 
vsaj 40 % predstavnikov manj 
zastopanega spola. Upravljavska struktura 
ter posamezni odbori ne bi smeli posegati 
v odločitve skupine EIB in drugih 
izvajalskih partnerjev oziroma jih ovirati, 
prav tako pa ne bi smeli nadomestiti 
njihovih upravljavskih organov.

Or. en

Predlog spremembe 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Sklad InvestEU bi moral imeti 
upravljavsko strukturo, katere naloga bi 
morala biti skladna z njenim edinim 
namenom, tj. skrbjo za primerno uporabo 
jamstva EU ob zagotavljanju politične 
neodvisnosti pri naložbenih odločitvah. 
Upravljavsko strukturo bi morali sestavljati 
svetovalni, usmerjevalni in povsem 
neodvisen naložbeni odbor. Pri sestavi 
upravljavske strukture bi si morali 
prizadevati za uravnoteženo zastopanost 

(41) Sklad InvestEU bi moral imeti 
upravljavsko strukturo, katere naloga bi 
morala biti skladna z njenim edinim 
namenom, tj. skrbjo za primerno uporabo 
jamstva EU ob zagotavljanju politične 
neodvisnosti pri naložbenih odločitvah. 
Upravljavsko strukturo bi morali sestavljati 
svetovalni, usmerjevalni in povsem 
neodvisen naložbeni odbor. Upravljavska 
struktura ne bi smela posegati v odločitve 
skupine EIB in drugih izvajalskih 
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spolov. Upravljavska struktura ne bi smela 
posegati v odločitve skupine EIB in drugih 
izvajalskih partnerjev oziroma jih ovirati, 
prav tako pa ne bi smela nadomestiti 
njihovih upravljavskih organov.

partnerjev oziroma jih ovirati, prav tako pa 
ne bi smela nadomestiti njihovih 
upravljavskih organov.

Or. en

Predlog spremembe 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Ustanoviti bi bilo treba svetovalni 
odbor, ki bi ga sestavljali predstavniki 
izvajalskih partnerjev in držav članic, 
strokovnjak, ki bi ga imenoval Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, in strokovnjak, 
ki bi ga imenoval Odbor regij; svetovalni 
odbor bi si izmenjeval informacije in 
mnenja o uporabi finančnih produktov, ki 
se izvajajo v okviru sklada InvestEU, ter 
razpravljal o nastajajočih potrebah in novih 
produktih, vključno s tržnimi vrzelmi na 
specifičnih ozemljih.

(42) Ustanoviti bi bilo treba svetovalni 
odbor, ki bi ga sestavljali predstavniki 
izvajalskih partnerjev in držav članic, 
strokovnjak, ki bi ga imenoval Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, in strokovnjak, 
ki bi ga imenoval Odbor regij; svetovalni 
odbor bi si izmenjeval informacije in 
mnenja o uporabi finančnih produktov, ki 
se izvajajo v okviru sklada InvestEU, ter 
razpravljal o nastajajočih potrebah in novih 
produktih, vključno s tržnimi vrzelmi na 
specifičnih ozemljih. Za člana 
svetovalnega odbora je lahko imenovan 
predstavnik sindikata, ki nima glasovalne 
pravice. Imenuje ga Evropska komisija na 
predlog evropskega socialnega partnerja, 
ki zastopa delavce.

Or. en

Predlog spremembe 222
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE657.232v01-00 176/358 AM\1212517SL.docx

SL

(42) Ustanoviti bi bilo treba svetovalni 
odbor, ki bi ga sestavljali predstavniki 
izvajalskih partnerjev in držav članic, 
strokovnjak, ki bi ga imenoval Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, in strokovnjak, 
ki bi ga imenoval Odbor regij; svetovalni 
odbor bi si izmenjeval informacije in 
mnenja o uporabi finančnih produktov, ki 
se izvajajo v okviru sklada InvestEU, ter 
razpravljal o nastajajočih potrebah in novih 
produktih, vključno s tržnimi vrzelmi na 
specifičnih ozemljih.

(42) Ustanoviti bi bilo treba svetovalni 
odbor, ki bi ga sestavljali predstavniki 
izvajalskih partnerjev in držav članic, 
strokovnjak, ki bi ga imenoval Evropski 
ekonomsko-socialni odbor, in strokovnjak, 
ki bi ga imenoval Odbor regij; svetovalni 
odbor bi si izmenjeval informacije in 
mnenja o uporabi finančnih produktov, ki 
se izvajajo v okviru sklada InvestEU, ter 
razpravljal o nastajajočih potrebah in novih 
produktih, vključno s tržnimi vrzelmi na 
specifičnih ozemljih. Komisija lahko na 
predlog evropskega socialnega partnerja, 
ki zastopa delavce, za člana svetovalnega 
odbora imenuje predstavnika sindikata 
brez glasovalne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Usmerjevalni odbor, sestavljen iz 
predstavnikov Komisije, predstavnikov 
izvajalskih partnerjev in strokovnjaka brez 
glasovalne pravice, ki ga imenuje Evropski 
parlament, bi moral določiti strateške in 
operativne smernice za sklad InvestEU.

(44) Usmerjevalni odbor, v katerem se 
zagotovi uravnotežena zastopanost spolov, 
sestavljen iz predstavnikov Komisije, 
predstavnikov izvajalskih partnerjev in 
strokovnjaka brez glasovalne pravice, ki ga 
imenuje Evropski parlament, bi moral 
določiti strateške in operativne smernice za 
sklad InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 224
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisija bi morala oceniti 
združljivost operacij financiranja in 
naložbenih operacij, ki jih predložijo 
izvajalski partnerji, z vsem pravom in 
politikami Unije. Odločitve o operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah bi 
moral nazadnje sprejeti izvajalski partner.

(45) Komisija bi morala oceniti 
združljivost operacij financiranja in 
naložbenih operacij, ki jih predložijo 
izvajalski partnerji, z vsem pravom in 
politikami Unije ter njihovo skladnost z 
načelom, da se ne škoduje bistveno, iz 
uredbe o taksonomiji. Odločitve o 
operacijah financiranja in naložbenih 
operacijah bi moral nazadnje sprejeti 
izvajalski partner.

Or. en

Predlog spremembe 225
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisija bi morala oceniti 
združljivost operacij financiranja in 
naložbenih operacij, ki jih predložijo 
izvajalski partnerji, z vsem pravom in 
politikami Unije. Odločitve o operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah bi 
moral nazadnje sprejeti izvajalski partner.

(45) Komisija bi morala oceniti 
združljivost operacij financiranja in 
naložbenih operacij, ki jih predložijo 
izvajalski partnerji, z vsem pravom in 
politikami Unije, zlasti z načelom, da se ne 
škoduje bistveno, iz uredbe o taksonomiji. 
Odločitve o operacijah financiranja in 
naložbenih operacijah bi moral nazadnje 
sprejeti izvajalski partner.

Or. en

Predlog spremembe 226
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) O odobritvi podpore jamstva EU za 
operacije financiranja in naložbene 

(46) O odobritvi podpore jamstva EU za 
operacije financiranja in naložbene 
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operacije, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost, bi moral odločati naložbeni 
odbor, ki bi bil sestavljen iz neodvisnih 
strokovnjakov, kar bi zagotavljalo zunanje 
strokovno znanje pri ocenah naložb v zvezi 
s projekti. Da bi se kar najbolje pokrili 
različna področja in sektorji politike, bi se 
moral naložbeni odbor sestajati v različnih 
sestavah.

operacije, ki izpolnjujejo merila za 
upravičenost, zlasti načelo, da se ne 
škoduje bistveno, bi moral odločati 
naložbeni odbor, ki bi bil sestavljen iz 
neodvisnih strokovnjakov, kar bi 
zagotavljalo zunanje strokovno znanje pri 
ocenah naložb v zvezi s projekti. Da bi se 
kar najbolje pokrili različna področja in 
sektorji politike, bi se moral naložbeni 
odbor sestajati v različnih sestavah.

Or. en

Predlog spremembe 227
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Naložbeni odbor bi moral od svoje 
ustanovitve postati odgovoren tudi za 
odobritev jamstva EU za operacije 
financiranja in naložbene operacije v 
skladu z Uredbo (EU) 2015/1017, da bi se 
preprečile vzporedne podobne strukture za 
ocenjevanje predlogov za uporabo jamstva 
EU.

(47) Naložbeni odbor bi moral od svoje 
ustanovitve postati odgovoren tudi za 
odobritev jamstva EU za operacije 
financiranja in naložbene operacije v 
skladu z Uredbo (EU) 2015/1017, po 
ustreznem posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi ter ob 
zagotovljeni popolni preglednosti in 
odgovornosti, da bi se preprečile 
vzporedne podobne strukture za 
ocenjevanje predlogov za uporabo jamstva 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Naložbeni odbor bi moral od svoje 
ustanovitve postati odgovoren tudi za 
odobritev jamstva EU za operacije 
financiranja in naložbene operacije v 
skladu z Uredbo (EU) 2015/1017, da bi se 
preprečile vzporedne podobne strukture za 
ocenjevanje predlogov za uporabo jamstva 
EU.

(47) Naložbeni odbor bi moral od svoje 
ustanovitve postati odgovoren tudi za 
odobritev jamstva EU za operacije 
financiranja in naložbene operacije v 
skladu z Uredbo (EU) 2015/1017, da bi se 
preprečile vzporedne podobne strukture za 
ocenjevanje predlogov za uporabo jamstva 
EU, in se posvetovati s strokovnjaki iz 
podnebnih in okoljskih organizacij ter 
organizacij civilne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 229
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Komisija bi morala pri izbiri 
izvajalskih partnerjev za uporabo sklada 
InvestEU upoštevati zmožnost nasprotne 
stranke, da izpolni cilje sklada InvestEU in 
prispeva lastna sredstva, da se zagotovita 
ustrezna geografska pokritost in 
razpršenost, vključijo zasebni vlagatelji ter 
zagotovijo zadostna diverzifikacija tveganj 
in rešitve za odpravljanje nedelovanja trga 
in neoptimalnih naložbenih okoliščin. 
Skupina EIB bi morala glede na vlogo v 
skladu s Pogodbama, zmožnost delovanja v 
vseh državah članicah ter obstoječe 
izkušnje v okviru sedanjih finančnih 
instrumentov in EFSI ostati privilegiran 
izvajalski partner v okviru oddelka za EU 
sklada InvestEU. Poleg skupine EIB bi 
morale imeti nacionalne spodbujevalne 
banke ali institucije možnost ponuditi 
dopolnilno paleto finančnih produktov, saj 
bi bile lahko njihove izkušnje in 
zmogljivosti na nacionalni in regionalni 
ravni koristne pri doseganju največjega 

(49) Komisija bi morala pri izbiri 
izvajalskih partnerjev za uporabo sklada 
InvestEU upoštevati zmožnost nasprotne 
stranke, da izpolni cilje sklada InvestEU in 
prispeva lastna sredstva, da se zagotovijo 
ustrezna geografska pokritost, 
uravnotežena zastopanost spolov in 
razpršenost, vključijo zasebni vlagatelji ter 
zagotovijo zadostna diverzifikacija tveganj 
in rešitve za odpravljanje nedelovanja trga 
in neoptimalnih naložbenih okoliščin. 
Skupina EIB bi morala glede na vlogo v 
skladu s Pogodbama, zmožnost delovanja v 
vseh državah članicah ter obstoječe 
izkušnje v okviru sedanjih finančnih 
instrumentov in EFSI ostati privilegiran 
izvajalski partner v okviru oddelka za EU 
sklada InvestEU. Poleg skupine EIB bi 
morale imeti nacionalne spodbujevalne 
banke ali institucije možnost ponuditi 
dopolnilno paleto finančnih produktov, saj 
bi bile lahko njihove izkušnje in 
zmogljivosti na nacionalni in regionalni 
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možnega učinka javnih sredstev na 
celotnem ozemlju Unije in pravične 
geografske uravnoteženosti projektov. 
Program InvestEU bi bilo treba izvajati 
tako, da se spodbujajo enaki konkurenčni 
pogoji za manjše in novejše spodbujevalne 
banke in institucije. Poleg tega bi bilo treba 
omogočiti, da so lahko izvajalski partnerji 
tudi druge mednarodne finančne institucije, 
zlasti kadar imajo primerjalno prednost v 
smislu posebnega strokovnega znanja in 
izkušenj v določenih državah članicah in 
kadar imajo delničarji iz Unije večinski 
delež. Prav tako bi moralo biti omogočeno, 
da kot izvajalski partnerji delujejo tudi 
drugi subjekti, ki izpolnjujejo merila iz 
finančne uredbe.

ravni koristne pri doseganju največjega 
možnega učinka javnih sredstev na 
celotnem ozemlju Unije in pravične 
geografske uravnoteženosti projektov. 
Program InvestEU bi bilo treba izvajati 
tako, da se spodbujajo enaki konkurenčni 
pogoji za manjše in novejše spodbujevalne 
banke in institucije. Poleg tega bi bilo treba 
omogočiti, da so lahko izvajalski partnerji 
tudi druge mednarodne finančne institucije, 
zlasti kadar imajo primerjalno prednost v 
smislu posebnega strokovnega znanja in 
izkušenj v določenih državah članicah in 
kadar imajo delničarji iz Unije večinski 
delež. Prav tako bi moralo biti omogočeno, 
da kot izvajalski partnerji delujejo tudi 
drugi subjekti, ki izpolnjujejo merila iz 
finančne uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Sklad InvestEU bi moral, kadar je 
primerno, omogočiti nemoteno, tekoče in 
učinkovito kombiniranje nepovratnih 
sredstev, finančnih instrumentov, ki se 
financirajo iz proračuna Unije ali drugih 
skladov, kot je inovacijski sklad sistema 
EU za trgovanje z emisijami (ETS), ali 
obojih s tem jamstvom v primerih, ko je to 
potrebno, da se kar najbolje podprejo 
naložbe zaradi odprave določenega 
nedelovanja trga ali neoptimalnih 
naložbenih okoliščin.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 231
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Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo prek svetovalnih pobud, ki jih 
uresničijo skupina EIB ali drugi svetovalni 
partnerji oziroma jih izvaja neposredno 
Komisija, podpirati razvoj zanesljivega 
nabora naložbenih projektov v vsakem 
sklopu politike. Svetovalno vozlišče 
InvestEU bi se moralo zavzemati za 
geografsko razpršenost, da bi prispevalo k 
doseganju ciljev Unije glede ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
zmanjševanja regionalnih razlik. Posebno 
pozornost bi moralo nameniti povezovanju 
majhnih projektov in njihovemu 
združevanju v večje portfelje. Komisija, 
skupina EIB in drugi svetovalni partnerji bi 
morali tesno sodelovati, da bi zagotovili 
učinkovitost, sinergije in dobro geografsko 
pokritost podpore po vsej Uniji, ter pri tem 
upoštevati strokovno znanje in lokalne 
zmogljivosti lokalnih izvajalskih partnerjev 
pa tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe, ustanovljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi moralo svetovalno 
vozlišče InvestEU zagotoviti osrednjo 
vstopno točko za pomoč pri razvoju 
projektov, ki je v njegovem okviru 
ponujena javnim organom in nosilcem 
projektov.

(55) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo prek svetovalnih pobud, ki jih 
uresničijo skupina EIB ali drugi svetovalni 
partnerji oziroma jih izvaja neposredno 
Komisija, podpirati razvoj zanesljivega 
nabora naložbenih projektov v vsakem 
sklopu politike. Svetovalno vozlišče 
InvestEU bi se moralo zavzemati za 
geografsko razpršenost, da bi prispevalo k 
doseganju ciljev Unije glede ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
zmanjševanja regionalnih razlik. Posebno 
pozornost bi moralo nameniti povezovanju 
majhnih projektov in njihovemu 
združevanju v večje portfelje. Komisija, 
skupina EIB in drugi svetovalni partnerji bi 
morali tesno sodelovati, da bi zagotovili 
učinkovitost, sinergije in dobro geografsko 
pokritost podpore po vsej Uniji, ter pri tem 
upoštevati strokovno znanje in lokalne 
zmogljivosti lokalnih izvajalskih partnerjev 
pa tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe, ustanovljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi moralo svetovalno 
vozlišče InvestEU zagotoviti osrednjo 
vstopno točko za pomoč pri razvoju 
projektov, ki je v njegovem okviru 
ponujena javnim organom in nosilcem 
projektov. Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo zagotoviti svoj vpliv in 
učinkovitost, pri čemer bi moralo 
upoštevati in vključiti tudi priporočila in 
izkušnje iz posebnega poročila 
Evropskega računskega sodišča o 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe34a.

_________________ _________________
34 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 

34 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 
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Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL 
L 169, 1.7.2015, str. 1).

Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL 
L 169, 1.7.2015, str. 1).
34aPosebno poročilo Evropskega 
računskega sodišča št. 12/2020 – 
Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe: 
vzpostavljeno je bilo za spodbujanje 
naložb v EU, vendar je njegov učinek še 
vedno omejen.

Or. en

Predlog spremembe 232
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo prek svetovalnih pobud, ki jih 
uresničijo skupina EIB ali drugi svetovalni 
partnerji oziroma jih izvaja neposredno 
Komisija, podpirati razvoj zanesljivega 
nabora naložbenih projektov v vsakem 
sklopu politike. Svetovalno vozlišče 
InvestEU bi se moralo zavzemati za 
geografsko razpršenost, da bi prispevalo k 
doseganju ciljev Unije glede ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
zmanjševanja regionalnih razlik. Posebno 
pozornost bi moralo nameniti povezovanju 
majhnih projektov in njihovemu 
združevanju v večje portfelje. Komisija, 
skupina EIB in drugi svetovalni partnerji bi 
morali tesno sodelovati, da bi zagotovili 
učinkovitost, sinergije in dobro geografsko 
pokritost podpore po vsej Uniji, ter pri tem 
upoštevati strokovno znanje in lokalne 
zmogljivosti lokalnih izvajalskih partnerjev 
pa tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 

(55) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo prek svetovalnih pobud ter 
lokalnih centrov za razvoj projektov v 
začetni fazi, ki združujejo inovatorje, 
nosilce projektov in vlagatelje, ki jih 
uresničijo skupina EIB ali drugi svetovalni 
partnerji oziroma jih izvaja neposredno 
Komisija, podpirati razvoj zanesljivega 
nabora naložbenih projektov v vsakem 
sklopu politike. Svetovalno vozlišče 
InvestEU bi se moralo zavzemati za 
geografsko razpršenost, da bi prispevalo k 
doseganju ciljev Unije glede podnebne 
nevtralnosti, evropskega zelenega 
dogovora, ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter zmanjševanja 
regionalnih razlik. Posebno pozornost bi 
moralo nameniti povezovanju majhnih 
projektov in njihovemu združevanju v 
večje portfelje. Komisija, skupina EIB in 
drugi svetovalni partnerji bi morali tesno 
sodelovati, da bi zagotovili učinkovitost, 



AM\1212517SL.docx 183/358 PE657.232v01-00

SL

naložbe, ustanovljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi moralo svetovalno 
vozlišče InvestEU zagotoviti osrednjo 
vstopno točko za pomoč pri razvoju 
projektov, ki je v njegovem okviru 
ponujena javnim organom in nosilcem 
projektov.

sinergije in dobro geografsko pokritost 
podpore po vsej Uniji, ter pri tem 
upoštevati strokovno znanje in lokalne 
zmogljivosti lokalnih izvajalskih partnerjev 
pa tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe, ustanovljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi moralo svetovalno 
vozlišče InvestEU zagotoviti osrednjo 
vstopno točko za pomoč pri razvoju 
projektov, ki je v njegovem okviru 
ponujena javnim organom in nosilcem 
projektov.

_________________ _________________
34 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 
Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL 
L 169, 1.7.2015, str. 1).

34 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 
Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL 
L 169, 1.7.2015, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo prek svetovalnih pobud, ki jih 
uresničijo skupina EIB ali drugi svetovalni 
partnerji oziroma jih izvaja neposredno 
Komisija, podpirati razvoj zanesljivega 
nabora naložbenih projektov v vsakem 
sklopu politike. Svetovalno vozlišče 
InvestEU bi se moralo zavzemati za 
geografsko razpršenost, da bi prispevalo k 
doseganju ciljev Unije glede ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
zmanjševanja regionalnih razlik. Posebno 

(55) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 
moralo prek svetovalnih pobud, ki jih 
uresničijo skupina EIB ali drugi svetovalni 
partnerji oziroma jih izvaja neposredno 
Komisija, podpirati razvoj zanesljivega 
nabora naložbenih projektov v vsakem 
sklopu politike. Svetovalno vozlišče 
InvestEU bi se moralo zavzemati za 
geografsko razpršenost, da bi prispevalo k 
doseganju ciljev Unije glede ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter 
zmanjševanja regionalnih razlik, vključno z 
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pozornost bi moralo nameniti povezovanju 
majhnih projektov in njihovemu 
združevanju v večje portfelje. Komisija, 
skupina EIB in drugi svetovalni partnerji bi 
morali tesno sodelovati, da bi zagotovili 
učinkovitost, sinergije in dobro geografsko 
pokritost podpore po vsej Uniji, ter pri tem 
upoštevati strokovno znanje in lokalne 
zmogljivosti lokalnih izvajalskih partnerjev 
pa tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe, ustanovljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi moralo svetovalno 
vozlišče InvestEU zagotoviti osrednjo 
vstopno točko za pomoč pri razvoju 
projektov, ki je v njegovem okviru 
ponujena javnim organom in nosilcem 
projektov.

možnostjo prednostnega dodeljevanja 
svoje tehnične pomoči in podpore manj 
razvitim regijam. Posebno pozornost bi 
moralo nameniti povezovanju majhnih 
projektov in njihovemu združevanju v 
večje portfelje. Komisija, skupina EIB in 
drugi svetovalni partnerji bi morali tesno 
sodelovati, da bi zagotovili učinkovitost, 
sinergije in dobro geografsko pokritost 
podpore po vsej Uniji, ter pri tem 
upoštevati strokovno znanje in lokalne 
zmogljivosti lokalnih izvajalskih partnerjev 
pa tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe, ustanovljeno z Uredbo (EU) 
2015/1017 Evropskega parlamenta in 
Sveta34. Poleg tega bi moralo svetovalno 
vozlišče InvestEU zagotoviti osrednjo 
vstopno točko za pomoč pri razvoju 
projektov, ki je v njegovem okviru 
ponujena javnim organom in nosilcem 
projektov.

_________________ _________________
34 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 
Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL 
L 169, 1.7.2015, str. 1).

34 Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o 
Evropskem skladu za strateške naložbe, 
Evropskem svetovalnem vozlišču za 
naložbe in Evropskem portalu naložbenih 
projektov ter o spremembi uredb (EU) 
št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – 
Evropski sklad za strateške naložbe (UL 
L 169, 1.7.2015, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 234
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(57) Da bi zagotovili široko geografsko 
pokritost s svetovalnimi storitvami po vsej 
Uniji in uspešno izkoristili lokalno znanje 
o skladu InvestEU, bi bilo treba po potrebi 

(57) Da bi zagotovili široko geografsko 
pokritost s svetovalnimi storitvami po vsej 
Uniji in uspešno izkoristili lokalno znanje 
o skladu InvestEU, bi bilo treba po potrebi 
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in ob upoštevanju obstoječih podpornih 
shem ter prisotnosti lokalnih partnerjev 
zagotoviti lokalno prisotnost svetovalnega 
vozlišča InvestEU, da bi lahko omogočili 
konkretno, proaktivno in prilagojeno 
pomoč na kraju samem. Da bi se olajšalo 
zagotavljanje svetovalne podpore na 
lokalni ravni ter poskrbelo za učinkovitost, 
sinergije in dobro geografsko pokritost 
podpore po vsej Uniji, bi moralo 
svetovalno vozlišče InvestEU sodelovati z 
nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 
institucijami ter izkoristiti njihovo 
strokovno znanje.

in ob upoštevanju obstoječih podpornih 
shem ter prisotnosti lokalnih partnerjev 
zagotoviti lokalno prisotnost svetovalnega 
vozlišča InvestEU, da bi lahko omogočili 
konkretno, proaktivno in prilagojeno 
pomoč na kraju samem. Da bi se olajšalo 
zagotavljanje svetovalne podpore na 
lokalni ravni ter poskrbelo za učinkovitost, 
sinergije in dobro geografsko pokritost 
podpore po vsej Uniji, bi moralo 
svetovalno vozlišče InvestEU sodelovati z 
nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali 
institucijami ter izkoristiti njihovo 
strokovno znanje, poleg tega pa tudi 
vzpostavljati lokalne in regionalne centre 
za razvoj projektov v začetni fazi, ki 
združujejo inovatorje, nosilce projektov in 
vlagatelje ter pomagajo pri zagotavljanju, 
da postanejo projekti upravičeni do 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 235
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko mikro, malim in 
srednjim podjetjem, zlasti tistim, ki 
ustvarjajo neopredmetena sredstva, na 
primer podjetjem iz kulturnih in 
ustvarjalnih sektorjev, ključno pomagajo, 
da pridobijo financiranje in v celoti 
izkoristijo svoj potencial. Poleg tega je cilj 
svetovalne podpore ustvariti pogoje za 
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znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

razširitev možnega števila upravičenih 
prejemnikov v nastajajočih tržnih 
segmentih, zlasti kadar majhen obseg 
posameznih projektov znatno poveča 
stroške poslovanja na ravni projekta, kot 
velja za ekosistem socialnega financiranja, 
vključno s človekoljubnimi organizacijami, 
ali kulturni in ustvarjalni sektor. Zato bi 
morala podpora za gradnjo zmogljivosti 
ukrepe, sprejete v okviru drugih programov 
Unije, ki zajemajo specifično področje 
politike, dopolnjevati in se izvajati 
vzporedno z njimi. Prizadevati bi si bilo 
treba tudi za podporo gradnji zmogljivosti 
potencialnih nosilcev projektov, zlasti 
lokalnih organizacij in organov.

Or. en

Predlog spremembe 236
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Podpora bi morala 
biti usmerjena tudi na finančne posrednike, 
ki lahko malim podjetjem ključno 
pomagajo, da pridobijo financiranje in v 
celoti izkoristijo svoj potencial, vključevati 
pa bi morala tudi tehnično pomoč. 
Poseben poudarek bi bilo treba nameniti 
zmanjšanju upravnega bremena, zlasti za 
MSP. Poleg tega je cilj svetovalne podpore 
ustvariti pogoje za razširitev možnega 
števila upravičenih prejemnikov v 
nastajajočih tržnih segmentih, zlasti kadar 
majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
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zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

Or. en

Predlog spremembe 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Podpora bi morala 
biti usmerjena tudi na finančne posrednike, 
ki lahko malim podjetjem in drugim 
akterjem, tudi skupnostim in lokalnim 
organom, ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial, zlasti na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih 
virov. Poleg tega je cilj svetovalne podpore 
ustvariti pogoje za razširitev možnega 
števila upravičenih prejemnikov v 
nastajajočih tržnih segmentih, zlasti kadar 
majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
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Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

Or. en

Predlog spremembe 238
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov. S pregledom meril bi bilo treba 
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organov. zlasti poskrbeti, da se odpravi nezadostno 
financiranje inovativnih projektov in 
podjetij, ki jih vodijo ženske.

Or. en

Predlog spremembe 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial, vključevati pa bi morala tudi 
tehnično pomoč, zlasti za države članice s 
šibkimi finančnimi ekosistemi. Poleg tega 
je cilj svetovalne podpore ustvariti pogoje 
za razširitev možnega števila upravičenih 
prejemnikov v nastajajočih tržnih 
segmentih, zlasti kadar majhen obseg 
posameznih projektov znatno poveča 
stroške poslovanja na ravni projekta, kot 
velja za ekosistem socialnega financiranja, 
vključno s človekoljubnimi organizacijami, 
ali kulturni in ustvarjalni sektor. Zato bi 
morala podpora za gradnjo zmogljivosti 
ukrepe, sprejete v okviru drugih programov 
Unije, ki zajemajo specifično področje 
politike, dopolnjevati in se izvajati 
vzporedno z njimi. Prizadevati bi si bilo 
treba tudi za podporo gradnji zmogljivosti 
potencialnih nosilcev projektov, zlasti 
lokalnih organizacij in organov.

Or. en
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Predlog spremembe 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen obseg posameznih projektov 
znatno poveča stroške poslovanja na ravni 
projekta, kot velja za ekosistem socialnega 
financiranja, vključno s človekoljubnimi 
organizacijami, ali kulturni in ustvarjalni 
sektor. Zato bi morala podpora za gradnjo 
zmogljivosti ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, dopolnjevati 
in se izvajati vzporedno z njimi. 
Prizadevati bi si bilo treba tudi za podporo 
gradnji zmogljivosti potencialnih nosilcev 
projektov, zlasti lokalnih organizacij in 
organov.

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Podpora bi morala 
biti usmerjena tudi na finančne posrednike, 
ki lahko MSP ključno pomagajo, da 
pridobijo financiranje in v celoti izkoristijo 
svoj potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 
kadar majhen ali srednji obseg posameznih 
projektov znatno poveča stroške 
poslovanja na ravni projekta, kot velja za 
ekosistem socialnega financiranja, 
vključno s človekoljubnimi organizacijami, 
ali kulturni in ustvarjalni sektor. Zato bi 
morala podpora za gradnjo zmogljivosti 
ukrepe, sprejete v okviru drugih programov 
Unije, ki zajemajo specifično področje 
politike, dopolnjevati in se izvajati 
vzporedno z njimi. Prizadevati bi si bilo 
treba tudi za podporo gradnji zmogljivosti 
potencialnih nosilcev projektov, zlasti 
lokalnih organizacij in organov.

Or. en

Predlog spremembe 241
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Treba bi bilo vzpostaviti portal 
InvestEU, ki bi bil zlahka dostopna in 
uporabniku prijazna podatkovna zbirka 
projektov, prek katere bi bili naložbeni 
projekti, ki iščejo financiranje, opaznejši in 
ki bi stremela predvsem k temu, da bi 
izvajalskim partnerjem zagotavljala možen 
nabor naložbenih projektov, ki so 
združljivi s pravom in politikami Unije.

(60) Treba bi bilo vzpostaviti portal 
InvestEU, ki bi bil zlahka dostopna in 
uporabniku prijazna podatkovna zbirka 
projektov, ter javni register EU s podatki o 
trajnosti, prek katerega bi bili naložbeni 
projekti, ki iščejo financiranje, opaznejši in 
ki bi stremel predvsem k temu, da bi 
izvajalskim partnerjem zagotavljal možen 
nabor naložbenih projektov, ki so 
združljivi s pravom in politikami Unije.

Or. en

Predlog spremembe 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere. Taki dodatni viri 
bi se morali uporabiti na način, ki bi 
zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
Instrumentu Evropske unije za 
okrevanje].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere. Taki dodatni viri 
bi se morali uporabiti na način, ki bi 
zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje].

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere, ter zagotavljanju 
dolgoročnih okoljskih in socialnih koristi 
evropskim državljanom, kot so kakovostna 
dolgoročna delovna mesta in javna 
infrastruktura, tudi s podporo 
trajnostnemu in digitalnemu prehodu 
podjetij. Taki dodatni viri bi se morali 
uporabiti na način, ki bi zagotovil 
skladnost s časovnimi omejitvami, 
določenimi v uredbi [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

Or. en

Predlog spremembe 244
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere. Taki dodatni viri 
bi se morali uporabiti na način, ki bi 
zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje].

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere, ter – v skladu s 
cilji sklopa za strateške evropske naložbe 
– podpiranju dolgoročne rasti, 
kakovostnih delovnih mest in 
konkurenčnosti. Taki dodatni viri bi se 
morali uporabiti na način, ki bi zagotovil 
skladnost s časovnimi omejitvami, 
določenimi v uredbi [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

Or. en
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Predlog spremembe 245
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere. Taki dodatni viri 
bi se morali uporabiti na način, ki bi 
zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje].

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere. Taki dodatni viri 
bi se morali uporabiti na način, ki bi 
zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje]. 
Te časovne omejitve bi morale veljati za 
sklenitev sporazuma o jamstvu z 
izvajalskimi partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere. Taki dodatni viri 
bi se morali uporabiti na način, ki bi 
zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje].

(61) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v mejah 
virov, dodeljenih v tem skladu, bi morali 
biti ukrepi za okrevanje in odpornost v 
okviru InvestEU namenjeni odpravljanju 
učinka krize zaradi COVID-19, ki dosega 
razsežnosti brez primere, ter dolgoročni 
krepitvi evropskega gospodarstva. Taki 
dodatni viri bi se morali uporabiti na način, 
ki bi zagotovil skladnost s časovnimi 
omejitvami, določenimi v uredbi [o 
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Instrumentu Evropske unije za okrevanje].

Or. en

Predlog spremembe 247
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. 
aprila 201635 o boljši pripravi zakonodaje 
je treba program InvestEU oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 
specifičnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogibati prekomerni 
regulaciji in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve lahko po 
potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki 
so podlaga za ocenjevanje učinkov 
programa InvestEU na terenu.

(62) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. 
aprila 201635 o boljši pripravi zakonodaje 
je treba program InvestEU oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 
specifičnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogibati prekomerni 
regulaciji in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve bi morale 
vključevati merljive in primerljive 
kazalnike trajnostnosti ter preverjanje 
trajnostnosti, ki so podlaga za ocenjevanje 
učinkov programa InvestEU na okolje na 
terenu.

_________________ _________________
35UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 35UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 248
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. 
aprila 201635 o boljši pripravi zakonodaje 
je treba program InvestEU oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 

(62) V skladu z odstavkoma 22 in 23 
Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. 
aprila 201635 o boljši pripravi zakonodaje 
je treba program InvestEU oceniti na 
podlagi informacij, zbranih na podlagi 
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specifičnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogibati prekomerni 
regulaciji in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve lahko po potrebi 
vključujejo merljive kazalnike, ki so 
podlaga za ocenjevanje učinkov programa 
InvestEU na terenu.

specifičnih zahtev glede spremljanja, pri 
čemer se je treba izogibati prekomerni 
regulaciji in upravnim bremenom, zlasti za 
države članice. Te zahteve lahko po potrebi 
vključujejo merljive kazalnike, tudi 
kazalnike trajnostnosti, ki so podlaga za 
ocenjevanje učinkov programa InvestEU 
na terenu.

_________________ _________________
35UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 35UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 249
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Za spremljanje napredka pri 
doseganju ciljev Unije bi bilo treba izvajati 
trden okvir za spremljanje, ki bi temeljil na 
kazalnikih izložkov, izidov in učinkov. Za 
zagotovitev odgovornosti do državljanov 
Unije bi morala Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu vsako leto poročati o 
napredku, učinku in operacijah programa 
InvestEU.

(63) Za spremljanje napredka pri 
doseganju ciljev Unije bi bilo treba izvajati 
trden okvir za spremljanje, ki bi temeljil na 
kazalnikih izložkov, izidov in učinkov. Za 
zagotovitev preglednosti in odgovornosti 
do državljanov Unije bi morala Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 
leto poročati o napredku, socialnem, 
ekonomskem in okoljskem učinku ter 
operacijah programa InvestEU. Letnim 
poročilom se po potrebi priložijo 
zakonodajni predlogi o spremembi te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 250
Enikő Győri

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU). Ta pravila so 
določena v finančni uredbi in določajo 
zlasti postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo preverjanje 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Pravila, sprejeta na podlagi člena 322 
PDEU, se nanašajo tudi na zaščito 
proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah, saj je 
spoštovanje tega načela bistven predpogoj 
za dobro finančno poslovodenje in 
učinkovito financiranje s strani EU.

(64) Za to uredbo se uporabljajo 
horizontalna finančna pravila, ki sta jih 
sprejela Evropski parlament in Svet na 
podlagi člena 322 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU). Ta pravila so 
določena v finančni uredbi in določajo 
zlasti postopek za pripravo in izvrševanje 
proračuna prek nepovratnih sredstev, 
javnih naročil, nagrad in posrednega 
izvrševanja ter urejajo preverjanje 
odgovornosti finančnih udeležencev. 
Finančni interesi Unije se zaščitijo v 
skladu s splošnimi načeli, zapisanimi v 
pogodbah Unije, zlasti z vrednotami iz 
člena 2 PEU.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev besedila s sklepi Evropskega sveta z dne 21. julija 2020.

Predlog spremembe 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), lahko sodelujejo v programih Unije 
v okviru sodelovanja, vzpostavljenega s 
Sporazumom EGP, ki določa, da se 
programi izvajajo s sklepom na podlagi 
navedenega sporazuma. Tretje države 
lahko sodelujejo tudi na podlagi drugih 
pravnih instrumentov. V to uredbo bi bilo 
treba dodati posebno določbo, s katero bi 

(67) Tretje države, ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), lahko sodelujejo v programih Unije 
v okviru sodelovanja, vzpostavljenega s 
Sporazumom EGP, ki določa, da se 
programi izvajajo s sklepom na podlagi 
navedenega sporazuma. V to uredbo bi bilo 
treba dodati posebno določbo, s katero bi 
zagotovili potrebne pravice in dostop 
odgovornemu odredbodajalcu, 
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zagotovili potrebne pravice in dostop 
odgovornemu odredbodajalcu, 
Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
(OLAF) in Evropskemu računskemu 
sodišču, da bodo lahko nemoteno izvajali 
svoje pristojnosti.

Evropskemu uradu za boj proti goljufijam 
(OLAF) in Evropskemu računskemu 
sodišču, da bodo lahko nemoteno izvajali 
svoje pristojnosti.

Or. en

Predlog spremembe 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „jamstvo EU“ je celovito 
nepreklicno, brezpogojno in na zahtevo 
pridobljeno proračunsko jamstvo, dano iz 
proračuna Unije, v skladu s katerim ob 
začetku veljavnosti posameznih 
sporazumov o jamstvu z izvajalskimi 
partnerji začnejo učinkovati proračunska 
jamstva v skladu s členom 219(1) finančne 
uredbe;

(2) „jamstvo EU“ je proračunsko 
jamstvo, dano iz proračuna Unije, v skladu 
s katerim ob začetku veljavnosti 
posameznih sporazumov o jamstvu z 
izvajalskimi partnerji začnejo učinkovati 
proračunska jamstva v skladu s 
členom 219(1) finančne uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „operacija mešanega financiranja“ 
je operacija, ki jo podpira proračun Unije 
in ki združuje nepovratne ali povratne 
oblike podpore ali oboje iz proračuna Unije 
s povratnimi oblikami podpore iz razvojnih 
institucij ali drugih javnih finančnih 
institucij ali iz komercialnih finančnih 
institucij in od vlagateljev; za namene te 

(5) „operacija mešanega financiranja“ 
je operacija, ki jo podpira proračun Unije 
in ki združuje nepovratne ali povratne 
oblike podpore ali oboje iz proračuna Unije 
s povratnimi oblikami podpore iz razvojnih 
institucij ali drugih javnih finančnih 
institucij ali iz komercialnih finančnih 
institucij in od vlagateljev;



PE657.232v01-00 198/358 AM\1212517SL.docx

SL

opredelitve so lahko programi Unije, ki se 
ne financirajo iz proračuna Unije, tako 
kot na primer inovacijski sklad sistema 
EU za trgovanje z emisijami (v 
nadaljnjem besedilu: ETS), poistoveteni s 
programi Unije, ki se financirajo iz 
proračuna Unije;

Or. en

Predlog spremembe 254
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „sporazum o prispevku“ je pravni 
instrument, s katerim Komisija in ena ali 
več držav članic določijo pogoje jamstva 
EU v oddelku za države članice iz člena 9;

(9) „sporazum o prispevku“ je pravni 
instrument, s katerim Komisija in ena ali 
več držav članic določijo pogoje jamstva 
EU v oddelku za države članice in 
nacionalnem načrtu za pravični prehod, 
ki zagotavljajo, da so naložbe v skladu s 
podnebnimi in drugimi okoljskimi cilji in 
k njim pomembno prispevajo v skladu s 
taksonomijo EU in načelom, da se ne 
škoduje bistveno, kot je določeno v členu 
9;

Or. en

Predlog spremembe 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „načelo, da se ne škoduje 
bistveno“ pomeni vzdržati se povzročanja 
bistvenega škodovanja okoljskim ciljem, 
kot je opredeljeno v členu 17 uredbe o 
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vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „pomembni projekt skupnega 
evropskega interesa“ je projekt, ki 
izpolnjuje vsa merila iz Sporočila Komisije 
o merilih za analizo združljivosti državne 
pomoči za spodbujanje izvajanja 
pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa z notranjim trgom (UL 
C 188, 20.6.2014, str. 4) ali njegove 
spremembe;

(15) „pomembni projekt skupnega 
evropskega interesa“ je projekt, ki 
izpolnjuje vsa merila iz Sporočila Komisije 
o merilih za analizo združljivosti državne 
pomoči za spodbujanje izvajanja 
pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa z notranjim trgom (UL 
C 188, 20.6.2014, str. 4) ali njegove 
spremembe, v skladu s podnebnimi in 
okoljskimi cilji Unije, ob posebnem 
upoštevanju uredbe o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb, in večji 
preglednosti njihovega izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 257
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „naložbene smernice“ so smernice, 
določene z delegiranim aktom iz člena 
7(7);

(21) „naložbene smernice“ so smernice, 
določene z delegiranim aktom iz člena 
7(7), ki določajo, kaj pomeni ustrezati 
podnebnim in drugim okoljskim ciljem in 
k njim pomembno prispevati v skladu s 
taksonomijo EU in načelom, da se ne 
škoduje bistveno;
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Or. en

Predlog spremembe 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) „odpornost“ je zmožnost 
trajnostnega spoprijemanja s socialnimi, 
gospodarskimi in ekološkimi pretresi ter 
stalnimi strukturnimi spremembami za 
ohranitev družbene blaginje brez 
ogrožanja dediščine za prihodnje 
generacije.

Or. en

Predlog spremembe 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) „podnebni in okoljski cilji Unije“ 
so podnebni cilji Unije, opredeljeni v 
Uredbi (EU) 2020/ ... [evropska podnebna 
pravila], in okoljski cilji Unije, opredeljeni 
v najnovejšem razpoložljivem okoljskem 
akcijskem programu.

Or. en

Predlog spremembe 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
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Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) „podjetja“ so za namene sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti projektna 
podjetja, javno-zasebna partnerstva in 
druge pravne strukture.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošni cilj programa InvestEU je 
podpreti cilje politike Unije s pomočjo 
operacij financiranja in naložbenih 
operacij, ki prispevajo k naslednjemu:

1. Splošni cilj programa InvestEU je 
podpreti cilje politike Unije s pomočjo 
operacij financiranja in naložbenih 
operacij, ki so v celoti skladne s 
podnebnimi cilji Unije, zlasti z evropskimi 
podnebnimi pravili, ciljem podnebne 
nevtralnosti, merili, določenimi v uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb, in cilji zelenega 
dogovora, pa tudi cilji glede biotske 
raznovrstnosti, ter prispevajo k 
naslednjemu:

Or. en

Predlog spremembe 262
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Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) konkurenčnosti Unije, vključno z 
raziskavami, inovacijami in digitalizacijo;

(a) konkurenčnosti Unije, vključno z 
rastjo, raziskavami, inovacijami in 
digitalizacijo;

Or. it

Predlog spremembe 263
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 
visoke kakovosti;

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah, zelenemu prehodu h 
krožnemu in podnebno nevtralnemu 
gospodarstvu, doseganju srednje- in 
dolgoročnih podnebnih, energijskih in 
okoljskih ciljev Unije ter ustvarjanju 
delovnih mest visoke kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 264
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 
visoke kakovosti;

(b) pravični, vključujoči in trajnostni 
rasti in visokokakovostnemu zaposlovanju 
v gospodarstvu Unije, trajnostnosti in 
odpornosti gospodarstva Unije ter njegovi 
okoljski in podnebni razsežnosti, kar vse 
prispeva k uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja in ciljev Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah, 
evropskega zelenega dogovora, načela, da 
se ne škoduje bistveno, in evropskega 
stebra socialnih pravic ter ustvarjanju 
delovnih mest visoke kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 
visoke kakovosti;

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 
visoke kakovosti; vključno z ukrepi, ki 
blažijo vplive na delovno silo in ščitijo 
delavce, na katere proizvodni prehodi 
negativno vplivajo;

Or. en

Predlog spremembe 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja 
in ciljev Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah ter ustvarjanju 
delovnih mest visoke kakovosti;

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti;

Or. it

Predlog spremembe 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja 
in ciljev Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah ter ustvarjanju 
delovnih mest visoke kakovosti;

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter ustvarjanju 
delovnih mest visoke kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 268
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovim okoljskim 
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podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 
visoke kakovosti;

in podnebnim ciljem, kar vse prispeva k 
uresničevanju evropskega zelenega 
dogovora in podnebne nevtralnosti, ciljev 
trajnostnega razvoja in ciljev Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah ter 
ustvarjanju delovnih mest visoke 
kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 
visoke kakovosti;

(b) trajnostnemu razvoju in 
visokokakovostnemu zaposlovanju v Uniji, 
zlasti k uresničevanju podnebnih in 
okoljskih ciljev Unije, ciljev trajnostnega 
razvoja in ciljev Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah;

Or. en

Predlog spremembe 270
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije, trajnostnosti 
gospodarstva Unije ter njegovi okoljski in 
podnebni razsežnosti, kar vse prispeva k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in 
ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih 
spremembah ter ustvarjanju delovnih mest 

(b) rasti in zaposlovanju v 
gospodarstvu Unije ustvarjanju delovnih 
mest, trajnostnosti gospodarstva Unije ter 
njegovi okoljski in podnebni razsežnosti, 
kar vse prispeva k uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja in ciljev Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah ter 
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visoke kakovosti; ustvarjanju delovnih mest visoke 
kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 271
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) socialni odpornosti, socialni 
vključevalnosti in zmogljivosti za socialne 
inovacije Unije;

(c) socialni pravičnosti, odpornosti, 
socialni vključevalnosti, trajnostnosti in 
zmogljivosti za socialne inovacije Unije, 
ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 272
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) socialni odpornosti, socialni 
vključevalnosti in zmogljivosti za socialne 
inovacije Unije;

(c) socialni odpornosti, enakosti spolov 
na trgu dela, socialni vključevalnosti, 
zmogljivosti za socialne inovacije Unije in 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) socialni odpornosti, socialni 
vključevalnosti in zmogljivosti za socialne 
inovacije Unije;

(c) socialni odpornosti, socialni 
vključevalnosti in zmogljivosti za socialne 
inovacije Unije, ob upoštevanju 
evropskega stebra socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujanju znanstvenega in 
tehnološkega napredka, kulture, 
izobraževanja in usposabljanja;

(d) spodbujanju znanstvenega in 
tehnološkega napredka, evropske kulture 
ter visokokakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 275
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) povezovanju kapitalskih trgov 
Unije in krepitvi enotnega trga, vključno z 
rešitvami za razdrobljenost kapitalskih 
trgov Unije, razpršenost virov financiranja 
za podjetja Unije in spodbujanje vzdržnega 
financiranja;

(e) povezovanju kapitalskih trgov 
Unije in krepitvi enotnega trga, vključno z 
rešitvami za razdrobljenost kapitalskih 
trgov Unije, razpršenost virov financiranja 
za podjetja Unije, zlasti MSP, in 
spodbujanje vzdržnega financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanju ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ali

(f) spodbujanju ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ter

Or. en

Predlog spremembe 277
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) spodbujanju ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ali

(f) krepitvi ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ali

Or. en

Predlog spremembe 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, in 
njegovemu preoblikovanju v podnebno 
nevtralno, okoljsko trajnostno, energijsko 
učinkovito krožno gospodarstvo z 
učinkovito rabo virov najpozneje do leta 
2040, podpori in krepitvi njegovih 
strateških vrednostnih verig, podnebnemu 
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in digitalnemu prehodu, naložbam, ki 
povečujejo odpornost, kot je opredeljeno v 
Prilogi Va (novo), ter ohranjanju in 
krepitvi dejavnosti strateškega pomena za 
Unijo v zvezi s kritično infrastrukturo, 
prelomnimi tehnologijami, prelomnimi 
inovacijami ter vložki. Cilji sklada bi se 
morali dosegati v okviru trajnostnega 
razvoja in v skladu z Aarhuško konvencijo 
ter ob spodbujanju cilja Unije o 
ohranjanju, varovanju in izboljšanju 
kakovosti okolja ter boja proti podnebnim 
spremembam, kot je določeno v členih 11 
in 191(1) PDEU. Podpora, ki jo zagotavlja 
sklad, bi morala biti skladna z načelom 
„energijska učinkovitost na prvem 
mestu“;

Or. en

Predlog spremembe 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije, zlasti MSP, 
po krizi, ki jo je povzročila pandemija 
COVID-19, podpori in krepitvi 
industrijskih ekosistemov in strateških 
vrednostnih verig ter ustvarjanju, 
ohranjanju in krepitvi dejavnosti 
strateškega pomena za Unijo v zvezi s 
surovinami, njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

Or. en



PE657.232v01-00 210/358 AM\1212517SL.docx

SL

Predlog spremembe 280
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike, pa tudi 
podpori trajnostnemu prehodu v skladu s 
taksonomijo EU, na podlagi časovno 
omejenih in znanstveno utemeljenih 
ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 281
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig opredmetenih in 
neopredmetenih sredstev ter ohranjanju in 
krepitvi dejavnosti strateškega pomena za 
Unijo v zvezi s kritično infrastrukturo, ki je 
lahko tako fizična in virtualna kot tudi 
infrastruktura na podlagi intelektualne 
lastnine, prelomnimi tehnologijami, 
prelomnimi inovacijami ter vložki za 
podjetja in potrošnike.
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Or. en

Predlog spremembe 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
so jo povzročili nacionalni in regionalni 
ukrepi omejitve gibanja zaradi pandemije 
COVID-19, podpori in krepitvi njegovih 
strateških vrednostnih verig ter ohranjanju 
in krepitvi dejavnosti strateškega pomena 
za Unijo v zvezi s kritično infrastrukturo, 
prelomnimi tehnologijami, prelomnimi 
inovacijami ter vložki za podjetja in 
potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

(g) trajnostnemu, na gospodarstvu 
temelječemu in vključujočemu okrevanju 
gospodarstva Unije po krizi, ki jo je 
povzročila pandemija COVID-19, podpori 
in krepitvi obstoječih strateških 
vrednostnih verig in razvoju novih ter 
ohranjanju in krepitvi dejavnosti 
strateškega pomena za Unijo v zvezi s 
kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
vložki za podjetja in potrošnike.

Or. en
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Predlog spremembe 284
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilji programa InvestEU 
so:

2. Specifični cilji programa InvestEU, 
ob čemer je treba ustrezno upoštevati in 
uveljavljati načelo enakosti spolov, so:

Or. en

Predlog spremembe 285
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v zvezi z raziskavami, 
inovacijami in digitalizacijo, kar med 
drugim pomeni tudi podpirati nadaljnji 
razvoj inovativnih podjetij in uvedbo 
tehnologij na trg, na področjih iz točke (b) 
člena 7(1);

(b) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v skladu s 
taksonomijo EU in načelom, da se ne 
škoduje bistveno, ter v zvezi z 
raziskavami, inovacijami in digitalizacijo, 
kar med drugim pomeni tudi podpirati 
nadaljnji razvoj inovativnih podjetij in 
uvedbo tehnologij na trg, na področjih iz 
točke (b) člena 7(1);

Or. en

Predlog spremembe 286
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečati razpoložljivost (c) povečati razpoložljivost 
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financiranja in dostop do njega za MSP in 
mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo ter povečati svetovno 
konkurenčnost takih MSP;

financiranja in dostop do njega za 
zagonska podjetja, MSP in mala podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo ter 
povečati svetovno konkurenčnost takih 
MSP in malih podjetij s srednje veliko 
tržno kapitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 287
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečati razpoložljivost 
financiranja in dostop do njega za MSP in 
mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo ter povečati svetovno 
konkurenčnost takih MSP;

(c) povečati razpoložljivost 
financiranja in dostop do njega za MSP in 
mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo ter povečati njihovo 
svetovno konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) povečati razpoložljivost 
financiranja in dostop do njega za MSP in 
mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo ter povečati svetovno 
konkurenčnost takih MSP;

(c) povečati razpoložljivost 
financiranja in dostop do njega za MSP in 
mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo ter njihovo svetovno 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 289
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v sektorjih iz točke (e) 
člena 7(1) za podporo in krepitev strateške 
neodvisnosti Unije in njenega 
gospodarstva.

(e) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v sektorjih iz točke (e) 
člena 7(1) za podporo in krepitev strateške 
neodvisnosti in trajnostnosti Unije in 
njenega gospodarstva v skladu z 
energetsko in podnebno zakonodajo ter 
energetskimi in podnebnimi cilji za leti 
2030 in 2050, evropskim stebrom 
socialnih pravic, cilji zelenega in 
digitalnega prehoda, tehnološko 
neodvisnostjo, trajnostno in vključujočo 
rastjo, gospodarsko, socialno in 
teritorialno kohezijo, ustvarjanjem 
kakovostnih delovnih mest ter 
raziskavami in inovacijami.

Or. en

Predlog spremembe 290
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v sektorjih iz točke (e) 
člena 7(1) za podporo in krepitev strateške 
neodvisnosti Unije in njenega 
gospodarstva.

(e) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v sektorjih iz točke (e) 
člena 7(1) za podporo in krepitev strateške 
neodvisnosti Unije in njenega gospodarstva 
ter odpornosti na gospodarske pretrese.

Or. en

Predlog spremembe 291
Bogdan Rzońca
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v sektorjih iz točke (e) 
člena 7(1) za podporo in krepitev strateške 
neodvisnosti Unije in njenega 
gospodarstva.

(e) podpirati operacije financiranja in 
naložbene operacije v sektorjih iz točke (e) 
člena 7(1) za podporo in krepitev 
odpornosti Unije in njenega gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podpirati naložbe, ki jih zasebni 
subjekti izvajajo v partnerstvu z javnimi 
organi, tudi lokalnimi, ter so namenjene 
preoblikovanju javnih mestnih in zelenih 
površin, obnovi mest in zagotavljanju 
storitev v javnem interesu.

Or. it

Predlog spremembe 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podpirati plačilno sposobnost 
podjetij, ki imajo sedež v državi članici in 
delujejo v Uniji ter podpirajo katerega 
koli od ciljev iz tega odstavka.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 294
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) podpirati ustvarjanje novih 
delovnih mest.

Or. en

Predlog spremembe 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ob priznavanju, da InvestEU po 
naravi temelji na povpraševanju, je 
naloga EIB, da:
(a) si prizadeva, da se vsaj 40 % 
financiranja iz InvestEU v okviru sklopa 
za infrastrukturo in inovacije nameni za 
elemente projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, v skladu s cilji zavez 
z 21. Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (COP21). V tem 
izračunu se ne upošteva financiranje iz 
InvestEU za MSP in mala podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo. EIB 
svojo mednarodno dogovorjeno 
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metodologijo uporabi za opredelitev 
elementov projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, ali deležev stroškov;
(b) zagotavlja, da se večina financiranja iz 
InvestEU v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti uporabi za podporo 
upravičenim podjetjem v državah članicah 
in sektorjih, ki jih je pandemija COVID-
19 gospodarsko najbolj prizadela;
(c) zagotavlja, da se večina financiranja iz 
InvestEU v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti uporabi za podporo 
upravičenim podjetjem v državah 
članicah, v katerih je razpoložljivost 
državne podpore plačilni sposobnosti bolj 
omejena.
Usmerjevalni odbor po potrebi zagotovi 
podrobna navodila v zvezi s točkami (a) do 
(c).

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 296
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
75 153 860 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
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(a) prvega pododstavka člena 34(3). (a) prvega pododstavka člena 34(3).

Or. en

Obrazložitev

Popravek je potreben, da se predlagani znesek uskladi z zneski iz Priloge I.

Predlog spremembe 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
25 000 000 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

Or. en

Predlog spremembe 298
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
80 523 320 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 40 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

Or. en
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Predlog spremembe 299
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
81 023 320 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

Or. en

Predlog spremembe 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
75 153 850 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 45 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

1. Jamstvo EU za namene oddelka za 
EU iz točke (a) člena 8(1) znaša 
85 423 310 000 EUR (v tekočih cenah). 
Oblikujejo se rezervacije v višini 35 %. Pri 
izračunu rezervacij, ki izhaja iz te stopnje 
rezervacij se upošteva tudi znesek iz točke 
(a) prvega pododstavka člena 34(3).

Or. en

Obrazložitev

Pri znesku jamstva se upošteva, da je bil poleg povečanja, ki so ga predlagali soporočevalci, 
v podporo tem predlogom dodan proračun za šesti sklop. Cilj predloga spremembe je v šesti 
sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je Evropska komisija predlagala v zvezi z 
instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v okviru Evropskega sklada za strateške 
naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je te ukrepe spremljal v večletnem 
finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba prizadevati za zagotavljanje pomoči 
podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 težave s plačilno sposobnostjo.
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Predlog spremembe 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene oddelka za države članice iz 
točke (b) člena 8(1) se lahko zagotovi 
dodaten znesek jamstva EU, če države 
članice v skladu s [členom 10(1)] uredbe 
[[o skupnih določbah] številka]44 in členom 
[75(1)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 
številka]45 dodelijo ustrezne zneske.

Za namene oddelka za države članice iz 
točke (b) člena 8(1) se lahko zagotovi 
dodaten znesek jamstva EU, če države 
članice v skladu s [členom 10(1)] uredbe 
[[o skupnih določbah] številka]44 in členom 
[75(1)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 
številka]45 ter v skladu z izvajanjem 
ustreznih ukrepov iz načrtov za okrevanje 
in odpornost v okviru uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost] 
dodelijo ustrezne zneske.

_________________
44 
45 

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila sredstva v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost na voljo oddelkom za 
države članice, jih je treba načrtovati v programih za okrevanje in odpornost držav članic v 
skladu s cilji uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Finančni prispevki držav članic v okviru 
oddelka za države članice, vključno s 
prispevki v obliki jamstev in gotovine ali 
prispevki v naložbene platforme, se v 
celoti odštejejo od ciljev v zvezi s 
primanjkljajem iz Pakta za stabilnost in 
rast.
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Or. en

Predlog spremembe 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek v višini 
31 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) 
zneska iz prvega pododstavka odstavka 1 
se dodeli za operacije, s katerimi se 
izvajajo ukrepi iz člena 2 uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
za cilje iz točke (e) člena 3(2).

2. Znesek v višini 
31 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) 
zneska iz prvega pododstavka odstavka 1 
se dodeli za operacije, s katerimi se 
izvajajo ukrepi iz člena 2 uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
za cilje iz točke (e) člena 3(2). V okviru 
tega zneska bi bilo treba dati prednost 
pobudam, ki prispevajo h kratko-, srednje- 
in dolgoročnemu reševanju življenj, ter 
nameniti vsaj 25-odstotni delež projektom 
energijske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije, ki bodo v EU sprožili val 
prenove stavb in pobudo za strešne sončne 
panele ter podpirali strategijo za energijo 
iz obnovljivih virov na morju, pa tudi 
zagotoviti ustrezno podporo izzivom 
izrednih podnebnih razmer in 
digitalizacije. 

Or. en

Obrazložitev

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.
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Predlog spremembe 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek v višini 
31 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) 
zneska iz prvega pododstavka odstavka 1 
se dodeli za operacije, s katerimi se 
izvajajo ukrepi iz člena 2 uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
za cilje iz točke (e) člena 3(2).

2. Znesek v višini 
10 400 000 000 EUR (v tekočih cenah) 
zneska iz prvega pododstavka odstavka 1 
se dodeli za operacije, s katerimi se 
izvajajo ukrepi iz člena 2 uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
za cilje iz točke (e) člena 3(2).

Or. en

Predlog spremembe 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 41 500 000 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za 
operacije, s katerimi se izvajajo ukrepi iz 
člena 2 uredbe [o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje] za cilje iz točk (a) do 
(d) člena 3(2).

Znesek v višini 41 500 000 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za 
operacije, s katerimi se izvajajo ukrepi iz 
člena 2 uredbe [o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje] za cilje iz točk (a) do 
(d) člena 3(2), pri čemer se vsaj 25-
odstotni delež nameni projektom 
energijske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije.

Or. en

Predlog spremembe 306
Bogdan Rzońca
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 41 500 000 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za 
operacije, s katerimi se izvajajo ukrepi iz 
člena 2 uredbe [o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje] za cilje iz točk (a) do 
(d) člena 3(2).

Znesek v višini 41 500 010 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za 
operacije, s katerimi se izvajajo ukrepi iz 
člena 2 uredbe [o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje] za cilje iz točk (a) do 
(d) člena 3(2).

Or. en

Obrazložitev

Popravek je potreben, da se predlagani znesek uskladi z zneski iz Priloge I.

Predlog spremembe 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 41 500 000 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za 
operacije, s katerimi se izvajajo ukrepi iz 
člena 2 uredbe [o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje] za cilje iz točk (a) do 
(d) člena 3(2).

Znesek v višini 10 400 000 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za 
operacije, s katerimi se izvajajo ukrepi iz 
člena 2 uredbe [o Instrumentu Evropske 
unije za okrevanje] za cilje iz točk (a) do 
(d) člena 3(2).

Or. en

Predlog spremembe 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 2 500 000 000 EUR (v Znesek v višini 800 000 000 EUR (v 
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tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za cilje 
iz točk (a) do (d) člena 3(2).

tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za cilje 
iz točk (a) do (d) člena 3(2).

Or. en

Predlog spremembe 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev jamstva EU za namen 
oddelka za EU je določena v Prilogi I k tej 
uredbi. Komisija lahko, kadar je 
primerno, spremeni zneske iz Priloge I in 
poveča znesek iz prvega pododstavka v 
višini do 15 % za posamezen cilj. O 
morebitnih spremembah obvesti Evropski 
parlament in Svet.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev jamstva EU za namen 
oddelka za EU je določena v Prilogi I k tej 
uredbi. Komisija lahko, kadar je primerno, 
spremeni zneske iz Priloge I in poveča 
znesek iz prvega pododstavka v višini do 
15 % za posamezen cilj. O morebitnih 
spremembah obvesti Evropski parlament in 
Svet.

Okvirna razdelitev jamstva EU za namen 
oddelka za EU je določena v Prilogi I k tej 
uredbi, pri čemer se pri vsakem sklopu 
politike vsaj 25-odstotni delež nameni 
projektom energijske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije. Komisija lahko, 
kadar je primerno, spremeni zneske iz 
Priloge I in poveča znesek iz prvega 
pododstavka v višini do 15 % za 
posamezen cilj. O morebitnih spremembah 
obvesti Evropski parlament in Svet.
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Or. en

Predlog spremembe 311
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvirna razdelitev jamstva EU za namen 
oddelka za EU je določena v Prilogi I k tej 
uredbi. Komisija lahko, kadar je primerno, 
spremeni zneske iz Priloge I in poveča 
znesek iz prvega pododstavka v višini do 
15 % za posamezen cilj. O morebitnih 
spremembah obvesti Evropski parlament in 
Svet.

Okvirna razdelitev jamstva EU za namen 
oddelka za EU je določena v Prilogi I k tej 
uredbi. Komisija lahko, kadar je primerno, 
spremeni zneske iz Priloge I in jih poveča 
do največ 15 % za posamezen cilj. O 
morebitnih spremembah obvesti Evropski 
parlament in Svet.

Or. en

Predlog spremembe 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Predlagana finančna sredstva za 
izvajanje ukrepov iz poglavij VI in VII 
znašajo 724 733 000 EUR (v tekočih 
cenah).

3. Predlagana finančna sredstva za 
izvajanje ukrepov iz poglavij VI in VII 
znašajo 734 733 000 EUR (v tekočih 
cenah).

Or. en

Predlog spremembe 313
José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če se nepovratna sredstva, kot so 
navedena v členu 3(2) uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za 
okrevanje], ne porabijo v celoti do 31. 
decembra 2023, se del neporabljenega 
zneska v višini največ 
10 000 000 000 EUR (v tekočih cenah) da 
na voljo skladu InvestEU za zagotavljanje 
jamstva EU za obdobje 2024–2027, v 
skladu s členom X uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje]. Znesek 
jamstva EU iz prvega pododstavka 
odstavka 1 in razdelitev jamstva EU, 
določena v Prilogi I, se ustrezno poveča.

Or. en

Predlog spremembe 314
Ondřej Kovařík

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) članice Evropskega združenja za 
prosto trgovino (Efta), ki so članice 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP), v skladu s pogoji, določenimi v 
Sporazumu o Evropskem gospodarskem 
prostoru;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(b) države pristopnice, države 
kandidatke in potencialne kandidatke v 
skladu s splošnimi načeli in pogoji za 
svojo udeležbo v programih Unije, 
določenimi v zadevnih okvirnih 
sporazumih in sklepih pridružitvenih 
svetov ali podobnih sporazumih, ter v 
skladu s posebnimi pogoji, določenimi v 
sporazumih med Unijo in takimi tretjimi 
državami;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) države pristopnice, države 
kandidatke in potencialne kandidatke v 
skladu s splošnimi načeli in pogoji za svojo 
udeležbo v programih Unije, določenimi v 
zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih 
pridružitvenih svetov ali podobnih 
sporazumih, ter v skladu s posebnimi 
pogoji, določenimi v sporazumih med 
Unijo in takimi tretjimi državami;

(b) države pristopnice v skladu s 
splošnimi načeli in pogoji za svojo 
udeležbo v programih Unije, določenimi v 
zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih 
pridružitvenih svetov ali podobnih 
sporazumih, ter v skladu s posebnimi 
pogoji, določenimi v sporazumih med 
Unijo in takimi tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretje države, ki jih zajema 
evropska sosedska politika, v skladu s 

črtano
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splošnimi načeli in pogoji za udeležbo teh 
držav v programih Unije, določenimi v 
zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih 
pridružitvenih svetov ali podobnih 
sporazumih, ter v skladu s posebnimi 
pogoji, določenimi v sporazumih med 
Unijo in takimi tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tretje države, ki jih zajema 
evropska sosedska politika, v skladu s 
splošnimi načeli in pogoji za udeležbo teh 
držav v programih Unije, določenimi v 
zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih 
pridružitvenih svetov ali podobnih 
sporazumih, ter v skladu s posebnimi 
pogoji, določenimi v sporazumih med 
Unijo in takimi tretjimi državami;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tretje države v skladu s pogoji, 
določenimi v posebnem sporazumu, ki 
ureja udeležbo tretje države v katerem koli 
programu Unije, če sporazum:

črtano
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(i) zagotavlja pravično ravnotežje med 
prispevki in koristmi za tretjo državo, 
udeleženo v programih Unije;
(ii) določa pogoje udeležbe v programih 
Unije, vključno z izračunom finančnih 
prispevkov za posamezne programe in 
njihove upravne stroške. Ti prispevki so 
zunanji namenski prejemki v skladu z 
drugim stavkom člena 21(5) finančne 
uredbe;
(iii) na tretjo državo ne prenese 
pristojnosti za odločanje v zvezi s 
programom Unije;
(iv) Uniji zagotavlja pravice za 
zagotavljanje dobrega finančnega 
poslovodenja in zaščito njenih finančnih 
interesov.

Or. it

Predlog spremembe 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) tretje države v skladu s pogoji, 
določenimi v posebnem sporazumu, ki 
ureja udeležbo tretje države v katerem koli 
programu Unije, če sporazum:

črtano

(i) zagotavlja pravično ravnotežje med 
prispevki in koristmi za tretjo državo, 
udeleženo v programih Unije;
(ii) določa pogoje udeležbe v programih 
Unije, vključno z izračunom finančnih 
prispevkov za posamezne programe in 
njihove upravne stroške. Ti prispevki so 
zunanji namenski prejemki v skladu z 
drugim stavkom člena 21(5) finančne 
uredbe;
(iii) na tretjo državo ne prenese 
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pristojnosti za odločanje v zvezi s 
programom Unije;
(iv) Uniji zagotavlja pravice za 
zagotavljanje dobrega finančnega 
poslovodenja in zaščito njenih finančnih 
interesov.

Or. en

Predlog spremembe 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – točka d – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iva) zagotavlja pogoje vzajemnosti in 
zaščito strateških sredstev držav članic 
Unije.

Or. it

Predlog spremembe 322
Ondřej Kovařík

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V oddelek za EU sklada InvestEU iz točke 
(a) člena 8(1) in v vse sklope politik iz 
člena 7(1) lahko za namen sodelovanja 
pri nekaterih finančnih produktih v 
skladu s členom 218(2) finančne uredbe 
prispevajo države članice Evropskega 
združenja za prosto trgovino (Efta), ki so 
članice Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP), v skladu s pogoji, 
določenimi v Sporazumu o Evropskem 
gospodarskem prostoru.
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Or. en

Predlog spremembe 323
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skladne s cilji politike in merili za 
upravičenost, določenimi v pravilih 
programa Unije, v okviru katerega se 
odloči o podpori;

(a) skladne s cilji politike, načelom, da 
se ne škodi bistveno, in merili za 
upravičenost, določenimi v pravilih 
programa Unije, v okviru katerega se 
odloči o podpori;

Or. en

Predlog spremembe 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sklad InvestEU deluje prek 
naslednjih petih sklopov politike, ki 
odpravljajo nedelovanje trga ali 
neoptimalne naložbene okoliščine v okviru 
svojega specifičnega področja uporabe:

1. Sklad InvestEU deluje prek 
naslednjih šestih sklopov politike, ki 
odpravljajo nedelovanje trga ali 
neoptimalne naložbene okoliščine v okviru 
svojega specifičnega področja uporabe:

Or. en

Predlog spremembe 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno (a) sklop politike za trajnostno 
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infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, 
infrastrukturami za lajšanje prehoda na 
druge oblike prevoza, varnostjo v cestnem 
prometu, tudi v skladu s ciljem Unije glede 
odprave prometnih nesreč s smrtnim 
izidom in hujšimi poškodbami do leta 
2050, obnovo in vzdrževanjem železniške 
in cestne infrastrukture, razširitvijo 
železniškega prevoza, vključno z nočnimi 
linijami, ter infrastrukturo za javni 
promet, energije, zlasti energije iz 
obnovljivih virov, energijske učinkovitosti 
v skladu z okvirom energetske politike do 
leta 2030, projektov obnove stavb s 
poudarkom na energetskem prihranku in 
vključevanjem stavb v povezane 
energijske, digitalne in transportne sisteme 
ter sisteme shrambe, izboljšanja ravni 
medomrežnega povezovanja, digitalne 
povezljivosti in dostopa, tudi na podeželju, 
dobave in predelave surovin, vesolja, 
oceanov, voda, vključno s celinskimi 
plovnimi potmi, ravnanja z odpadki v 
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in 
krožnim gospodarstvom, narave in druge 
okoljske infrastrukture, kulturne dediščine, 
trajnostnega turizma, opreme, mobilnih 
sredstev in uporabe inovativnih tehnologij, 
ki prispevajo k ciljem okoljske odpornosti 
ali odpornosti proti podnebnim 
spremembam ali socialnim trajnostnim 
ciljem Unije, izpolnjujejo standarde Unije 
glede okoljske ali socialne trajnostnosti, so 
v skladu s cilji evropskega zelenega 
dogovora ter povečujejo odpornost našega 
zagotavljanja kritičnih zdravstvenih 
storitev, javnega zdravja in civilne zaščite, 
zlasti proizvodnje in skladiščenja 
farmacevtskih izdelkov za spodbujanje 
trajnostne in etične proizvodnje, javnega 
naročanja, upravljanja in neizključnega 
licenciranja v krizi pomembnih izdelkov, 
kot so medicinska oprema in pripomočki 
ter zaščitna oprema, da se zagotovi 
njihova cenovna dostopnost v 
dopolnjevanju z drugimi instrumenti 
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Unije;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 

(a) sklop politike za infrastrukturo, ki 
zajema naložbe, kot so trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo, zagotavljanjem 
varnosti in vzdrževanjem železniške in 
cestne infrastrukture, energije, zlasti 
energije iz obnovljivih virov, energijske 
učinkovitosti v skladu z okvirom 
energetske politike do leta 2030, projektov 
obnove stavb in mest s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, gorskih 
območjih in trenutno redko poseljenih 
območjih z namenom spodbujanja 
njihovega ponovnega poseljevanja, 
dobave in predelave surovin, vesolja, 
oceanov, voda, vključno s celinskimi 
plovnimi potmi in jezeri, ravnanja z 
odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z 
odpadki in krožnim gospodarstvom, narave 
in druge okoljske infrastrukture, kulturne 
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socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

dediščine, turizma, opreme, mobilnih 
sredstev in uporabe inovativnih tehnologij, 
ki prispevajo k ciljem okoljske odpornosti 
ali odpornosti proti podnebnim 
spremembam ali socialnim trajnostnim 
ciljem Unije in izpolnjujejo standarde 
Unije glede okoljske ali socialne 
trajnostnosti;

Or. it

Predlog spremembe 327
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030 
in ciljem EU glede podnebne nevtralnosti 
na podlagi časovno omejenih in 
znanstveno utemeljenih ciljev, projektov 
obnove stavb s poudarkom na energetskem 
prihranku in vključevanjem stavb v 
povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
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proti podnebnim spremembam ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 328
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami 
najpozneje do leta 2050, obnovo in 
vzdrževanjem železniške in cestne 
infrastrukture, energije, zlasti energije iz 
obnovljivih virov, energijske učinkovitosti 
v skladu z okvirom energetske politike do 
leta 2030, odpravljanja energijske 
revščine, projektov obnove stavb s 
poudarkom na energetskem prihranku in 
vključevanjem stavb v povezane 
energijske, digitalne in transportne sisteme 
ter sisteme shrambe, izboljšanja ravni 
medomrežnega povezovanja, digitalne 
povezljivosti in dostopa, tudi na podeželju, 
dobave in predelave surovin, vesolja, 
oceanov, voda, vključno s celinskimi 
plovnimi potmi, ravnanja z odpadki v 
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in 
krožnim gospodarstvom, narave in druge 
okoljske infrastrukture, kulturne dediščine, 
trajnostnega turizma, opreme, mobilnih 
sredstev in uporabe inovativnih tehnologij, 
ki prispevajo k ciljem okoljske odpornosti 
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socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

ali odpornosti proti podnebnim 
spremembam in prilagajanja nanje ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 329
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
zdravstvene infrastrukture, vključno z 
gradnjo bolnišnic, energije, zlasti energije 
iz obnovljivih virov, energijske 
učinkovitosti v skladu z okvirom 
energetske politike do leta 2030, projektov 
obnove stavb s poudarkom na energetskem 
prihranku in vključevanjem stavb v 
povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 
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ali socialne trajnostnosti; socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 330
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami 
najpozneje do leta 2050, obnovo in 
vzdrževanjem železniške in cestne 
infrastrukture, energije, zlasti energije iz 
obnovljivih virov, energijske učinkovitosti 
v skladu z okvirom energetske politike do 
leta 2030, odpravljanja energijske 
revščine, projektov obnove stavb s 
poudarkom na energetskem prihranku in 
vključevanjem stavb v povezane 
energijske, digitalne in transportne sisteme 
ter sisteme shrambe, izboljšanja ravni 
medomrežnega povezovanja, digitalne 
povezljivosti in dostopa, tudi na podeželju, 
dobave in predelave surovin, vesolja, 
oceanov, voda, vključno s celinskimi 
plovnimi potmi, ravnanja z odpadki v 
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in 
krožnim gospodarstvom, narave in druge 
okoljske infrastrukture, kulturne dediščine, 
trajnostnega turizma, opreme, mobilnih 
sredstev in uporabe inovativnih tehnologij, 
ki prispevajo k ciljem okoljske odpornosti 
ali odpornosti proti podnebnim 
spremembam ali socialnim trajnostnim 
ciljem Unije in izpolnjujejo standarde 
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ali socialne trajnostnosti; Unije glede okoljske ali socialne 
trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 331
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki in krožnim 
gospodarstvom, narave in druge okoljske 
infrastrukture, kulturne dediščine, turizma, 
opreme, mobilnih sredstev in uporabe 
inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 
ciljem okoljske odpornosti ali odpornosti 
proti podnebnim spremembam ali 
socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

(a) sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo, ki zajema trajnostne naložbe 
na področju prometa, vključno z 
multimodalnim prevozom, varnostjo v 
cestnem prometu, tudi v skladu s ciljem 
Unije glede odprave prometnih nesreč s 
smrtnim izidom in hujšimi poškodbami do 
leta 2050, obnovo in vzdrževanjem 
železniške in cestne infrastrukture, 
energije, zlasti energije iz obnovljivih 
virov, energijske učinkovitosti v skladu z 
okvirom energetske politike do leta 2030, 
projektov obnove stavb s poudarkom na 
energetskem prihranku in vključevanjem 
stavb v povezane energijske, digitalne in 
transportne sisteme ter sisteme shrambe, 
izboljšanja ravni medomrežnega 
povezovanja, digitalne povezljivosti in 
dostopa, tudi na podeželju, dobave in 
predelave surovin, vesolja, oceanov, voda, 
vključno s celinskimi plovnimi potmi, 
predelave odpadkov in ravnanja z njimi v 
skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in 
krožnim gospodarstvom, narave in druge 
okoljske infrastrukture, kulturne dediščine, 
turizma, opreme, mobilnih sredstev in 
uporabe inovativnih tehnologij, ki 
prispevajo k ciljem okoljske odpornosti ali 
odpornosti proti podnebnim spremembam 
ali socialnim trajnostnim ciljem Unije in 
izpolnjujejo standarde Unije glede okoljske 
ali socialne trajnostnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 332
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) inovacije, ki podpirajo, omogočajo 
in pospešujejo zeleni prehod na podnebno 
nevtralno, krožno in trajnostno 
gospodarstvo v skladu s taksonomijo EU 
in načelom, da se ne škoduje bistveno, na 
podlagi časovno omejenih in znanstveno 
utemeljenih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije;

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije, pri čemer bi bilo treba 
najmanj 30 % obsega posojil v okviru tega 
sklopa politike nameniti podjetjem, ki jih 
vodijo ženske;

Or. en
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Predlog spremembe 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije;

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, spodbujanje 
digitalne pismenosti, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije držav članic Unije;

Or. it

Predlog spremembe 335
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije;

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije, z ustrezno obravnavo 
digitalne vrzeli po spolu;

Or. en
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Predlog spremembe 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, tudi za 
inovativna in tista, ki delujejo v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih, pa tudi za mala 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo;

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, tudi za 
inovativna in tista, ki delujejo v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih, pa tudi za mala 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo, pri čemer bi bilo treba 
najmanj 30 % obsega posojil v okviru tega 
sklopa politike nameniti MSP, ki jih 
vodijo ženske;

Or. en

Predlog spremembe 337
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, tudi za 
inovativna in tista, ki delujejo v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih, pa tudi za mala 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo;

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, ob 
ustreznem upoštevanju MSP, ki jih vodijo 
ženske, tudi za inovativna in tista, ki 
delujejo v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih, pa tudi za mala podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 338
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, tudi za 
inovativna in tista, ki delujejo v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih, pa tudi za mala 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo;

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, tudi za 
inovativna in tista, ki delujejo v kulturnih, 
ustvarjalnih in turističnih sektorjih, pa tudi 
za mala podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 339
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje in vključevanje 
enakosti spolov ter za enako udeležbo 
žensk v gospodarstvu, zlasti pri 
ustvarjanju delovnih mest, da bi odpravili 
razkorak med spoloma pri oskrbi, in sicer 
z večjo razpoložljivostjo in cenovno 
dostopnostjo kakovostnih storitev oskrbe v 
okviru ESS+, ESRR, programa InvestEU 
in EKSRP, zajema pa tudi vso družbo, 
znanja in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
podjetništvo, socialno infrastrukturo, 
vključno z zdravstveno in izobraževalno 
infrastrukturo ter socialnimi in 
študentskimi stanovanji, otroško varstvo, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo ter otroško varstvo, 
zlasti za starše samohranilce, skrb za 
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invalide, vključevanje in dostopnost, 
ukrepe za uravnoteženo poklicno in 
zasebno življenje, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem, spodbujanje 
medgeneracijske solidarnosti, podpiranje 
in vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
invalidi, starši samohranilci, 
socialnoekonomsko prikrajšanimi 
osebami, ženskami, žrtvami/preživelimi 
nasilja na podlagi spola, osebami LGBTI, 
pripadniki etničnih manjšin, Romi in 
državljani tretjih držav, ter zavetišča in 
telefonske številke za pomoč žrtvam 
nasilja, pri čemer je treba posebno 
pozornost nameniti podeželskim, gorskim, 
najbolj oddaljenim in najmanj razvitim 
območjem;

Or. en

Predlog spremembe 340
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z javno 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, javno zdravstveno 
varstvo in dolgotrajno oskrbo s posebnim 
poudarkom na otrocih in ranljivih 
skupinah, vključevanje in dostopnost, 
kulturne in ustvarjalne dejavnosti s 
socialnim ciljem in vključevanje ranljivih 
oseb, vključno z državljani tretjih držav;
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Or. en

Predlog spremembe 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno s 
starejšimi in državljani tretjih držav;

Or. it

Predlog spremembe 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij, socialno gospodarstvo, znanja in 
spretnosti, izobraževanje, usposabljanje in 
s tem povezane storitve, socialno 
infrastrukturo, vključno z zdravstveno in 
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socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

izobraževalno infrastrukturo ter socialnimi 
in študentskimi stanovanji, socialne 
inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti, namenjene promoviranju 
evropske kulture, in vključevanje ranljivih 
evropskih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za zagotavljanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter niso bili vpleteni, preiskovani ali 
preganjani zaradi pranja denarja, 
financiranja terorizma, izogibanja 
davkom ali davčne utaje in katerih 
dejavnosti so strateškega pomena za Unijo 
in v skladu s ciljem EU glede doseganja 
podnebne nevtralnosti do leta 2030, 
določenim v evropskih podnebnih 
pravilih, in uredbo o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb, ter za 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti 
evropske družbe in gospodarstva v skladu 
s Prilogo Va (novo) na enem od naslednjih 
področij:

Or. en

Predlog spremembe 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, v skladu s prednostnimi 
nalogami, opisanimi v novi industrijski 
strategiji za zeleno in digitalno Evropo, in 
razvojnim modelom, ki temelji na 
industrijskih ekosistemih. Sklop bi moral 
podpirati projekte, ki povečujejo 
konkurenčnost gospodarstev držav članic, 
spodbujajo podjetništvo in zmanjšujejo 
odvisnost od ranljivih dobavnih verig, 
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zlasti v zvezi z zelenim in digitalnim 
prehodom ter krepitvijo odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

Or. en

Predlog spremembe 346
Inese Vaidere

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni ali več državah članicah in 
delujejo v Uniji ter katerih dejavnosti so 
strateškega pomena za Unijo, zlasti za 
zeleni in digitalni prehod ter krepitev 
odpornosti, ter za izboljšanje 
konkurenčnosti gospodarstev držav 
članic, vključno s potrebo po obnovi 
proizvodnih zmogljivosti držav članic ter 
spodbujanju podjetništva in ustvarjanja 
delovnih mest, na enem od naslednjih 
področij:

Or. en

Predlog spremembe 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za podnebne in 
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digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

okoljske cilje EU, predvsem cilj glede 
doseganja podnebne nevtralnosti do 
leta 2050 in cilje, določene v skladu z 
Uredbo XXXX/XX (evropska podnebna 
pravila), digitalni prehod ter krepitev 
odpornosti na enem od naslednjih področij:

Or. en

Predlog spremembe 348
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za izpolnjevanje 
potreb Unije pri okrevanju po pandemiji 
COVID-19, zeleni in digitalni prehod ter 
krepitev odpornosti na enem od naslednjih 
področij:

Or. en

Predlog spremembe 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za države članice Unije, zlasti za 
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digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

gospodarsko okrevanje in krepitev 
odpornosti na enem od naslednjih področij:

Or. it

Predlog spremembe 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitev zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite;

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
farmacevtskih izdelkov za spodbujanje 
trajnostne in etične proizvodnje, javnega 
naročanja, upravljanja in neizključnega 
licenciranja v krizi pomembnih izdelkov, 
da se zagotovi njihova dostopnost v 
dopolnjevanju z drugimi instrumenti 
Unije, medicinskih pripomočkov, 
medicinske opreme in zaščitne opreme ter 
krepitev zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne zaščite 
na podlagi načel splošne razpoložljivosti 
in cenovne dostopnosti izdelkov, nujnih v 
izrednih zdravstvenih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 351
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 

i) zagotavljanje kritičnih 
javnozdravstvenih storitev, proizvodnja in 
skladiščenje farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
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krepitev zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite;

opreme, krepitev zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize, javnozdravstvenih 
sistemov in sistema civilne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 352
Nicolae Ştefănuță

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitev zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite;

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
farmacevtskih izdelkov in cepiv, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitev zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 353
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
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objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture; pri 
kritični infrastrukturi bi morali upoštevati 
načelo enakosti spolov in poskrbeti, da pri 
postavljanju te infrastrukture ne bi 
prihajalo do pristranskosti;

Or. en

Predlog spremembe 354
Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
in virtualna kot tudi infrastruktura na 
podlagi intelektualne lastnine, vključno z 
infrastrukturnimi elementi, ki se štejejo za 
kritične, na področjih energetike, prometa, 
okolja, zdravja, varne digitalne 
komunikacije, 5G, interneta stvari, spletnih 
storitvenih platform, varnega računalništva 
v oblaku, obdelave ali shranjevanja 
podatkov, plačilne in finančne 
infrastrukture, letalstva in vesolja, 
obrambe, komunikacije, medijev, 
avdiovizualnih dejavnosti, kulture in 
ustvarjalnosti, vključno s kulturno 
dediščino, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, razen dejavnosti, 
povezanih s fosilnimi gorivi in jedrsko 
energijo, prometa, okolja, zdravja, varne 
digitalne komunikacije, 5G, interneta 
stvari, spletnih storitvenih platform, 
varnega računalništva v oblaku, obdelave 
ali shranjevanja podatkov, plačilne in 
finančne infrastrukture, letalstva in vesolja, 
obrambe, komunikacije, medijev, 
izobraževanja in usposabljanja, volilne 
infrastrukture ter občutljivih objektov, pa 
tudi zemljišča in nepremičnine, ki so nujno 
potrebni za uporabo take kritične 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, javnega prometa in 
aktivne mobilnosti, okolja, vode, zdravja, 
varne digitalne komunikacije in omrežij, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, varnosti, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
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uporabo take kritične infrastrukture; nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 357
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G 
in omrežij zelo visokih hitrosti, interneta 
stvari, spletnih storitvenih platform, 
varnega računalništva v oblaku, obdelave 
ali shranjevanja podatkov, plačilne in 
finančne infrastrukture, letalstva in vesolja, 
obrambe, komunikacije, medijev, 
izobraževanja in usposabljanja, volilne 
infrastrukture ter občutljivih objektov, pa 
tudi zemljišča in nepremičnine, ki so nujno 
potrebni za uporabo take kritične 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 358
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
potresne varnosti, zdravja, varne digitalne 
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interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

komunikacije, interneta stvari, spletnih 
storitvenih platform, varnega računalništva 
v oblaku, obdelave ali shranjevanja 
podatkov, plačilne in finančne 
infrastrukture, letalstva in vesolja, 
obrambe, komunikacije, medijev, 
izobraževanja in usposabljanja, volilne 
infrastrukture ter občutljivih objektov, pa 
tudi zemljišča in nepremičnine, ki so nujno 
potrebni za uporabo take kritične 
infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iia) kritično zgodnje odkrivanje večjih 
tveganj za javno zdravje ali varnost in 
zmogljivosti usklajenega 
institucionalnega in gospodarskega odziva 
nanje ter politike naprednih rešitev za 
neprekinjeno poslovanje in opravljanje 
storitev v najpomembnejših javnih in 
zasebnih ustanovah in sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iia) naložbe in tehnična pomoč za 
podjetja, zlasti MSP, in skupnosti za 
povečanje odpornosti njihovih 
vrednostnih verig in poslovnih modelov;

Or. en

Predlog spremembe 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iib) ključne naložbe v prenovo in 
vključevanje inovativnih rešitev v 
gradbenem sektorju, da bi do leta 2025 
dosegli cilj neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov ter visoko energijsko 
učinkovit in podnebno nevtralen gradbeni 
sektor; naložbe, ki prispevajo k 
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ustvarjanju do 2 milijonov delovnih mest 
v gradbenem sektorju in vodijo k čistemu 
gospodarstvu kot delu evropskega 
zelenega dogovora;

Or. en

Predlog spremembe 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iib) strateške naložbe v projekte na 
področju obnovljivih virov energije z 
visokim potencialom za znaten prispevek k 
uresničitvi ciljev iz Direktive 
(EU) 2018/2001 in njene naknadno 
spremenjene različice, saj imajo vse regije 
Unije znaten potencial za veliko 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iic) podpiranje pogojev za spodbujanje 
podjetništva, financiranje razvoja 
zasebnega sektorja, vključno z zagonskimi 
podjetji in MSP, ter širitev omrežij 
grozdov in vozlišč za digitalne inovacije, 
procese privatizacije, prilagajanje 
tehnološkemu razvoju in trajnostni 
sektorski razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iid) naložbe in tehnična pomoč za 
spodbujanje podjetniških znanj in 
spretnosti ter ustvarjanje novih zagonskih 
podjetij, MSP in družinskih podjetij, ki 
bodo zagotovila večjo raznolikost in širitev 
podjetniškega trga; naložbe in tehnična 
pomoč za razvoj omrežij grozdov in vozlišč 
za digitalne inovacije po vsej celini;

Or. en

Predlog spremembe 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zagotavljanje blaga in storitev, 
bistvenih za delovanje in vzdrževanje 
ključne infrastrukture iz točke ii);

(iii) zagotavljanje strokovnega znanja 
in izkušenj, blaga, tehnologij in storitev, 
bistvenih za delovanje in vzdrževanje 
ključne infrastrukture iz točke ii);

Or. en

Predlog spremembe 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) ključne omogočitvene, prelomne, iv) spodbujanje inovativne in 
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zelene in digitalne tehnologije ter 
prelomne inovacije, kadar so naložbe 
strateško pomembne za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z:

trajnostne ponovne industrializacije 
Evrope v skladu s prednostnimi nalogami, 
opisanimi v novi industrijski strategiji za 
zeleno in digitalno Evropo, in razvojnim 
modelom, ki temelji na industrijskih 
ekosistemih, s pomočjo ključnih 
omogočitvenih, prelomnih, zelenih in 
digitalnih tehnologij, znanj in spretnosti 
ter prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateško pomembne za industrijsko 
prihodnost Unije, ob upoštevanju načela 
pravičnega prehoda, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
zelene in digitalne tehnologije ter prelomne 
inovacije, kadar so naložbe strateško 
pomembne za industrijsko prihodnost 
Unije, vključno z:

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
zelene in digitalne tehnologije ter potrebne 
prelomne inovacije s številnimi 
družbenimi koristmi, kadar so naložbe 
strateško pomembne za doseganje 
podnebnih in okoljskih ciljev Unije in 
trajnostno preoblikovanje njene 
industrijske baze, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 369
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
zelene in digitalne tehnologije ter prelomne 

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
trajnostne in digitalne tehnologije ter 
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inovacije, kadar so naložbe strateško 
pomembne za industrijsko prihodnost 
Unije, vključno z:

prelomne inovacije, kadar so naložbe 
strateško pomembne za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 370
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
zelene in digitalne tehnologije ter prelomne 
inovacije, kadar so naložbe strateško 
pomembne za industrijsko prihodnost 
Unije, vključno z:

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
zelene in digitalne tehnologije ter prelomne 
inovacije, kadar so naložbe strateško 
pomembne za trajnostno prihodnost Unije, 
vključno z:

Or. en

Predlog spremembe 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) umetno inteligenco, blokovno 
verigo, programsko opremo, robotiko, 
polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, kvantnimi 
tehnologijami, fotoniko, industrijsko 
biotehnologijo;

(a) etično umetno inteligenco, 
tehnologijami razpršene evidence, 
programsko opremo, robotiko, 
polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo;

Or. en
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Predlog spremembe 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov in ukrepi v okviru 
mehanizma Unije za financiranje energije 
iz obnovljivih virov iz člena 33 Uredbe 
(EU) 2018/1999, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno s 
trajnostnimi baterijami, trajnostnimi 
prometnimi tehnologijami, okolju 
prijaznim vodikom in gorivnimi celicami, 
brezemisijskimi tehnologijami za 
industrijo, tehnologijami krožnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 373
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

(b) tehnologijami energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih 
virov, tehnologijami shranjevanja energije, 
vključno z baterijami, trajnostnimi 
prometnimi tehnologijami, okolju 
prijaznim vodikom, proizvedenim z 
električno energijo iz obnovljivih virov, in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 374
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva in jedrskimi 
tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 375
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo in celotno 
gospodarstvo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
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Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) tehnologijo, ki se uporablja v 
turističnem sektorju, ter inovacijami v 
kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju;

Or. it

Predlog spremembe 377
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv– točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) trajnostnim turizmom;

Or. en

Predlog spremembe 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) proizvodni obrati za serijsko 
proizvodnjo sestavnih delov in naprav 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v EU;

v) obrati za recikliranje in proizvodni 
obrati za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 379
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) dobava in skladiščenje kritičnih 
virov za javne akterje, podjetja ali 
potrošnike v EU, vključno z energijo, 
surovinami ali prehransko varnostjo, ob 
upoštevanju učinkovite rabe virov in 
krožnosti v strateških vrednostnih verigah;

vi) dobava in skladiščenje kritičnih 
virov za javne akterje, podjetja ali 
potrošnike v EU, vključno z energijo ali 
surovinami, razen če se zanje že 
uporabljajo zakonske zahteve, ali 
prehransko varnostjo, ob upoštevanju 
potrebe po bolj omejeni in učinkovitejši 
rabi virov in krožnosti v strateških 
vrednostnih verigah;

Or. en

Predlog spremembe 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vii) kritične tehnologije in viri za 
varnost Unije in njenih držav članic, kot so 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost, ter blago z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v členu 2(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009.

vii) kritične tehnologije in viri za 
varnost Unije in njenih držav članic, kot so 
varnostni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost, ter civilni elementi 
blaga z dvojno rabo, kot je opredeljeno v 
členu 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 
ali njeni morebitni naknadno spremenjeni 
različici in povezani zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 381
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
obrambo in kibernetsko varnost, ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic.

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
obrambo in kibernetsko varnost, ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic. Te naložbe morajo biti 
na vseh ravneh usklajene z načelom 
enakosti spolov in ga spodbujati.

Or. en

Predlog spremembe 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
obrambo in kibernetsko varnost, ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic.

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
varnost in kibernetsko varnost ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri financiranju in naložbah iz tega 
sklopa bi bilo treba dati prednost 
pobudam, ki prispevajo h kratko-, srednje- 
in dolgoročnemu reševanju življenj, ter 
nameniti vsaj 25-odstotni delež projektom 
energijske učinkovitosti in energije iz 
obnovljivih virov, hkrati pa zagotoviti 
ustrezno podporo izzivom izrednih 
podnebnih razmer in digitalizacije.

Or. en

Predlog spremembe 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalni odbor ob upoštevanju 
morebitnih veljavnih razlogov javnega reda 
ali varnosti določi vse potrebne zahteve 
glede nadzora nad končnimi prejemniki in 
glede njihove izvršne uprave za druga 
področja v sklopu za strateške evropske 
naložbe ter preverjanja posrednikov v 
okviru tega sklopa.

Do podpore iz te uredbe niso upravičene 
dejavnosti, ki:

(a) niso v skladu z doseganjem podnebnih 
in okoljskih ciljev iz Pariškega sporazuma 
in evropskega zelenega dogovora, zlasti 
cilja glede doseganja podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 in ciljev, 
določenih v skladu z Uredbo XXXX/XX 
(evropska podnebna pravila);
(b) niso v skladu z merili, povezanimi z 
načelom, da se ne škoduje bistveno, iz 
Uredbe (EU) 2020/852 [uredbe o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb (uredbe o taksonomiji 
EU)];
(c) se bodo izvajale v državi članici, ki krši 
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načelo pravne države iz člena 2 PEU.
Usmerjevalni odbor ob upoštevanju 
morebitnih veljavnih razlogov javnega reda 
ali varnosti določi vse potrebne zahteve 
glede nadzora nad končnimi prejemniki in 
glede njihove izvršne uprave za druga 
področja v sklopu za strateške evropske 
naložbe ter preverjanja posrednikov v 
okviru tega sklopa.

Or. en

Predlog spremembe 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalni odbor ob upoštevanju 
morebitnih veljavnih razlogov javnega reda 
ali varnosti določi vse potrebne zahteve 
glede nadzora nad končnimi prejemniki in 
glede njihove izvršne uprave za druga 
področja v sklopu za strateške evropske 
naložbe ter preverjanja posrednikov v 
okviru tega sklopa.

Usmerjevalni odbor, v katerem se zagotovi 
uravnotežena zastopanost spolov, ob 
upoštevanju morebitnih veljavnih razlogov 
javnega reda ali varnosti določi vse 
potrebne zahteve glede nadzora nad 
končnimi prejemniki in glede njihove 
izvršne uprave za druga področja v sklopu 
za strateške evropske naložbe ter 
preverjanja posrednikov v okviru tega 
sklopa.

Or. en

Predlog spremembe 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) sklop za podporo plačilni 
sposobnosti:
i) jamstvo EU se lahko uporabi za 
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podporo financiranju, jamstvom ali 
naložbam EIB za sklade, subjekte za 
posebne namene ali druge naložbene 
platforme, tudi prek nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali institucij ali 
drugih ustreznih ureditev, ki zagotavljajo 
naložbe lastniškega kapitala in naložbe v 
zvezi z lastniškim kapitalom v podjetjih;
ii) sklop za podporo plačilni sposobnosti je 
posebej namenjen skladom, subjektom za 
posebne namene ali naložbenim 
platformam, ki so ciljno usmerjeni v 
podjetja, ki opravljajo čezmejne dejavnosti 
v Uniji, in/ali podjetja z velikim 
potencialom za zeleni ali digitalni prehod;
iii) skladi, subjekti za posebne namene ali 
naložbene platforme zagotavljajo 
financiranje pod komercialnimi pogoji ali 
pod pogoji, ki so skladni z začasnim 
okvirom za državno pomoč, ob tem pa bi 
bilo treba ustrezno upoštevati evropsko 
naravo instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti ter neodvisno upravljanje 
skladov in drugih subjektov;
iv) skladi, subjekti za posebne namene ali 
naložbene platforme imajo komercialno 
upravo, ki sprejema naložbene odločitve, 
ali neodvisno upravo, ki je neodvisna od 
vseh vlagateljev;
v) ciljna podjetja skladov, subjektov za 
posebne namene ali naložbenih platform 
se spodbujajo, naj čim bolj spoštujejo 
minimalne socialne in okoljske zaščitne 
ukrepe na visoki ravni v skladu s 
smernicami usmerjevalnega odbora. Te 
smernice bi morale vključevati ustrezne 
določbe za preprečevanje nepotrebnih 
upravnih bremen, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati velikost podjetij ter za MSP 
zagotoviti manj stroge določbe. Podjetja z 
določeno stopnjo izpostavljenosti do 
vnaprej določenega seznama okolju 
škodljivih dejavnosti, zlasti v sektorjih, ki 
jih zajema sistem EU za trgovanje z 
emisijami (EU ETS), se spodbujajo, naj v 
prihodnosti pripravijo načrte za zeleni 
prehod. Podjetja se spodbujajo tudi k 
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doseganju napredka pri digitalni 
preobrazbi. Podjetjem je za namene teh 
prehodov na voljo tehnična pomoč;
vi) operacije v okviru tega sklopa se 
izvedejo v skladu z notranjimi pravili in 
postopki EIB. Članom usmerjevalnega 
odbora in naložbenega odbora se dajo na 
voljo vse ustrezne informacije za oceno 
operacije;
vii) cene jamstev ali naložb EIB se 
oblikujejo v skladu s členom 12;

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 387
Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Program za pravični prehod se 
vzpostavi horizontalno in zajema vse 
sklope politike. Zajema naložbe, ki so 
namenjene obravnavi socialnih, 
ekonomskih ali okoljskih izzivov, do 
katerih prihaja v procesu prehoda na 
podnebno nevtralnost EU do leta 2050 in 
pri doseganju veljavnega podnebnega 
cilja Unije do leta 2030, ter ki koristijo 
regijam, opredeljenim v načrtu za 
pravični prehod, ki ga države članice 
pripravijo v skladu s členom [7] uredbe [o 
ustanovitvi Sklada za pravični prehod].

Or. en
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Predlog spremembe 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Program za pravični prehod, ki je 
drugi steber mehanizma za pravični 
prehod, se vzpostavi horizontalno in 
zajema vse sklope politike. Program 
vključuje naložbe, ki so namenjene 
obravnavi socialnih, ekonomskih in 
okoljskih izzivov, do katerih prihaja v 
procesu prehoda v okviru doseganja 
podnebnega cilja EU do leta 2030 in 
podnebne nevtralnosti Unije do leta 2050.

Or. en

Predlog spremembe 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Komisija bo zato posodobila 
naložbene smernice InvestEU, ki določajo 
zahteve za naložbene operacije, podprte 
prek sklada InvestEU, ter vanje vključila 
oddelek o programu za pravični prehod v 
okviru InvestEU in načinu njegovega 
izvajanja.

Or. en

Predlog spremembe 390
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe



PE657.232v01-00 270/358 AM\1212517SL.docx

SL

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če operacija financiranja ali 
naložbena operacija, predlagana 
naložbenemu odboru iz člena 23, spada v 
več kot en sklop politike, se pripiše sklopu 
politike, v okvir katerega spada njen glavni 
cilj oziroma glavni cilj večine njenih 
podprojektov, razen če se z naložbenimi 
smernicami ne določi drugače.

2. Če operacija financiranja ali 
naložbena operacija, predlagana 
naložbenemu odboru iz člena 23, spada v 
več kot en sklop politike, se pregleda z 
uporabo meril za pregled iz uredbe o 
taksonomiji EU, zlasti načela, da se ne 
škoduje bistveno. Pripiše se sklopu 
politike, v okvir katerega spada njen glavni 
cilj oziroma glavni cilj večine njenih 
podprojektov, razen če se z naložbenimi 
smernicami ne določi drugače.

Or. en

Predlog spremembe 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Operacije financiranja in 
naložbene operacije morajo prestati 
preskus glede spoštovanja načela, da se ne 
škoduje bistveno, iz člena 17 
Uredbe (EU) 2020/852.

Or. en

Predlog spremembe 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
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imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi 
cilji, niso upravičeni do podpore v skladu 
s to uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, 
da preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

imajo okoljski ali socialni učinek. Če ga 
imajo, se zanje uporabljata okoljsko 
preverjanje in preverjanje socialne 
trajnostnosti, da bi čim bolj zmanjšali 
negativne učinke in kar se da povečali 
koristi za podnebno, okoljsko in socialno 
razsežnost. Nosilci projektov, ki zaprosijo 
za financiranje, v ta namen predložijo 
ustrezne informacije na podlagi smernic iz 
odstavka 4. Če izvajalski partner ugotovi, 
da preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki niso 
skladni s podnebnimi cilji, niso upravičeni 
do podpore v skladu s to uredbo. Če 
izvajalski partner ugotovi, da preverjanje 
trajnostnosti ni potrebno, naložbenemu 
odboru predloži utemeljitev. Če projekt 
zajema več sklopov politike, pri čemer je 
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naložbenemu odboru predloži utemeljitev. vsaj en sklop politike združljiv s 
podnebnimi cilji, se šteje, da je projekt 
upravičen do podpore iz te uredbe v 
okviru zadevnega združljivega sklopa 
politike.

Or. it

Predlog spremembe 394
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek in negativen učinek na enakost 
spolov na trgu dela. Če ga imajo, se zanje 
uporablja podnebno in okoljsko preverjanje 
ter preverjanje učinka na enakost in 
socialne trajnostnosti, da bi čim bolj 
zmanjšali negativne učinke in kar se da 
povečali koristi za podnebno, okoljsko in 
socialno razsežnost ter razsežnost enakosti 
spolov. Nosilci projektov, ki zaprosijo za 
financiranje, v ta namen predložijo 
ustrezne informacije na podlagi smernic iz 
odstavka 4. Projekti, ki ne dosegajo 
določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 395
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi 
preprečili negativne učinke in kar se da 
povečali koristi za podnebno, okoljsko in 
socialno razsežnost. Nosilci projektov, ki 
zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi in 
drugimi okoljskimi cilji ter merili, 
določenimi v uredbi o taksonomiji EU, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
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ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi in 
okoljskimi cilji Unije, niso upravičeni do 
podpore v skladu s to uredbo. Če izvajalski 
partner ugotovi, da preverjanje 
trajnostnosti ni potrebno, naložbenemu 
odboru predloži utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi 
in/ali socialnimi cilji, niso upravičeni do 
podpore v skladu s to uredbo. Če izvajalski 
partner ugotovi, da preverjanje 
trajnostnosti ni potrebno, naložbenemu 
odboru predloži utemeljitev.

Or. en
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Predlog spremembe 398
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi in 
socialnimi cilji, niso upravičeni do 
podpore v skladu s to uredbo. Če izvajalski 
partner ugotovi, da preverjanje 
trajnostnosti ni potrebno, naložbenemu 
odboru predloži utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pripravi smernice o 
trajnostnosti, ki v skladu z okoljskimi in 
socialnimi cilji in standardi Unije 
omogočajo, da se:

4. Komisija pripravi smernice o 
trajnostnosti, ki omogočajo, da se:

Or. it
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Predlog spremembe 400
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pripravi smernice o 
trajnostnosti, ki v skladu z okoljskimi in 
socialnimi cilji in standardi Unije 
omogočajo, da se:

4. Komisija pripravi smernice o 
trajnostnosti, ki so v skladu z uredbo o 
taksonomiji EU ter podnebnimi, 
okoljskimi in socialnimi cilji in standardi 
Unije ter omogočajo, da se:

Or. en

Predlog spremembe 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija pripravi smernice o 
trajnostnosti, ki v skladu z okoljskimi in 
socialnimi cilji in standardi Unije 
omogočajo, da se:

4. Komisija pripravi smernice o 
trajnostnosti, ki v skladu s podnebnimi, 
okoljskimi in socialnimi cilji in standardi 
Unije omogočajo, da se:

Or. en

Predlog spremembe 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 
tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 

črtano
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sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih 
plinov in pozitivni učinki ukrepov za 
blažitev podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 403
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 
tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih plinov 
in pozitivni učinki ukrepov za blažitev 
podnebnih sprememb;

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 
tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih plinov 
in pozitivni učinki ukrepov za blažitev 
podnebnih sprememb, vključno z ukrepi, 
ki blažijo vplive na delovno silo in ščitijo 
delavce, na katere proizvodni prehodi 
negativno vplivajo;

Or. en

Predlog spremembe 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 
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tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih plinov 
in pozitivni učinki ukrepov za blažitev 
podnebnih sprememb;

tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih plinov 
in pozitivni učinki ukrepov za blažitev 
podnebnih sprememb, vključno z ukrepi, 
ki blažijo vplive na delovno silo in ščitijo 
delavce, na katere proizvodni prehodi 
negativno vplivajo;

Or. en

Predlog spremembe 405
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 
tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih plinov 
in pozitivni učinki ukrepov za blažitev 
podnebnih sprememb;

(a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 
odpornost na morebitne neugodne učinke 
podnebnih sprememb na podlagi ocene 
tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 
sprememb, tudi z ustreznimi 
prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 
blažitev, v analizo stroškov in koristi 
vključijo stroški emisij toplogrednih plinov 
z uporabo preobrazbene cene ogljika in 
pozitivni učinki ukrepov za blažitev 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) upošteva konsolidirani učinek (b) zmanjša učinek projektov v smislu 
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projektov v smislu osnovnih elementov 
naravnega kapitala, ki se nanašajo na zrak, 
vodo, tla in biotsko raznovrstnost;

osnovnih elementov naravnega kapitala, ki 
se nanašajo na zrak, vodo, tla in biotsko 
raznovrstnost;

Or. en

Predlog spremembe 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) oceni, koliko projekti prispevajo k 
doseganju podnebnih in energetskih ciljev 
Unije do leta 2030 in cilja glede 
zagotovitve podnebne nevtralnosti Unije 
najpozneje do leta 2040;

Or. en

Predlog spremembe 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju, vključno z ukrepi, ki 
blažijo vplive na delovno silo in ščitijo 
delavce, na katere proizvodni prehodi 
negativno vplivajo;

Or. en
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Predlog spremembe 409
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju, vključno z ukrepi, ki 
blažijo vplive na delovno silo in ščitijo 
delavce, na katere proizvodni prehodi 
negativno vplivajo;

Or. en

Predlog spremembe 410
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov na trgu dela, 
socialno vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

Or. en

Predlog spremembe 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
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Člen 7 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij 
in sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

(c) oceni socialni učinek projektov na 
socialno vključevanje nekaterih območij 
ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

Or. en

Predlog spremembe 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni 
z doseganjem podnebnih ciljev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 413
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih ciljev;

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebne nevtralnosti in 
drugih okoljskih ciljev iz uredbe o 
taksonomiji EU ter načelom, da se ne 
škoduje bistveno;

Or. en
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Predlog spremembe 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih ciljev;

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih in okoljskih ciljev 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih ciljev;

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih in/ali socialnih 
ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 416
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih ciljev;

(d) opredelijo projekti, ki niso skladni z 
doseganjem podnebnih in socialnih ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 417
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) oceni prispevek projektov k 
prehodu na podnebno nevtralnost na 
podlagi časovno omejenih in znanstveno 
utemeljenih ciljev, vključno s podnebnimi 
in energetskimi cilji do leta 2030;

Or. en

Predlog spremembe 418
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) prepoznajo projekti, ki niso skladni 
s spodbujanjem enakosti spolov ter 
načeloma upoštevanja vidika spola in 
priprave proračuna, ki upošteva vidik 
spola;

Or. en

Predlog spremembe 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Izvajalski partnerji zagotovijo 
informacije, potrebne za sledenje naložb, ki 
prispevajo k doseganju podnebnih in 
okoljskih ciljev Unije, na podlagi smernic, 

5. Izvajalski partnerji zagotovijo 
informacije, potrebne za sledenje naložb, ki 
prispevajo k doseganju okoljskih ciljev 
Unije, na podlagi smernic, ki jih pripravi 
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ki jih pripravi Komisija. Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 420
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za namene izvajanja člena 7(4) 
smernice o trajnostnosti, ki jih pripravi 
Evropska komisija, temeljijo na merilih iz 
uredbe o taksonomiji in so v skladu s cilji 
evropskega zelenega dogovora.

Or. en

Predlog spremembe 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije.

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 80 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
in vsaj 65 % v okviru sklopa za strateške 
evropske naložbe prispeva k doseganju 
okoljskih in podnebnih ciljev Unije. Vsaj 
30 % naložbe v okviru sklopa politike za 
trajnostno infrastrukturo bi moralo 
prispevati k doseganju ciljev strategije EU 
za biotsko raznovrstnost do leta 2030. V 
zvezi s prispevkom k tem ciljem glede 
porabe bi se morali upoštevati le projekti, 
ki izpolnjujejo ustrezna tehnična merila 
za pregled, pripravljena v okviru 
Uredbe (EU) 2020/852.
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba, zlasti drugi del, je nujno potrebna zaradi notranje skladnosti besedila in je 
neposredno povezana z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 422
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije.

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da 100 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
in vsaj 60 % v okviru sklopa za evropske 
strateške naložbe prispeva k doseganju 
okoljskih in podnebnih ciljev Unije v 
skladu z uredbo o taksonomiji EU in 
načelom, da se ne škoduje bistveno.

Or. en

Predlog spremembe 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije.

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 50 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije.

Or. en

Predlog spremembe 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije.

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih ciljev 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Prispevek sklada InvestEU k 
doseganju podnebnih in okoljskih ciljev 
Unije se bo spremljal z uporabo meril, 
določenih v uredbi o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 426
Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33, da se ta uredba dopolni z 
opredelitvijo naložbenih smernic za vsak 
sklop politike. Naložbene smernice se 
pripravijo v tesnem dialogu s skupino EIB 

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33, da se ta uredba dopolni z 
opredelitvijo naložbenih smernic za vsak 
sklop politike, vključno s programom za 
pravični prehod. Naložbene smernice se 
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in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji.

pripravijo v tesnem dialogu s skupino EIB 
in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33, da se ta uredba dopolni z 
opredelitvijo naložbenih smernic za vsak 
sklop politike. Naložbene smernice se 
pripravijo v tesnem dialogu s skupino EIB 
in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji.

7. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 33, da se ta uredba dopolni z 
opredelitvijo naložbenih smernic za vsak 
sklop politike, vključno s programom za 
pravični prehod. Naložbene smernice se 
pripravijo v tesnem dialogu s skupino EIB 
in drugimi potencialnimi izvajalskimi 
partnerji.

Or. en

Predlog spremembe 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Pri operacijah financiranja in 
naložbenih operacijah v okviru sklopa za 
strateške evropske naložbe v sektorjih 
obrambe in vesolja ter kibernetske varnosti 
lahko naložbene smernice določijo 
omejitve glede prenosa in licenciranja 
pravic intelektualne lastnine do kritičnih 
tehnologij in tehnologij, ki so bistvene za 
zaščito varnosti Unije in njenih držav 
članic.

8. Pri operacijah financiranja in 
naložbenih operacijah v okviru sklopa za 
strateške evropske naložbe v sektorjih 
varnosti in vesolja ter kibernetske varnosti 
lahko naložbene smernice določijo 
omejitve glede prenosa in licenciranja 
pravic intelektualne lastnine do kritičnih 
tehnologij in tehnologij, ki so bistvene za 
zaščito varnosti Unije in njenih držav 
članic.
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Or. en

Predlog spremembe 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zneski, ki jih prostovoljno dodeli 
država članica v skladu s členom [10(1)] 
uredbe [[o skupnih določbah] številka] ali 
členom [75(1)] uredbe [[o strateškem 
načrtu SKP] številka], se uporabijo za 
oblikovanje rezervacij za del jamstva EU v 
okviru oddelka za države članice, ki 
zajema operacije financiranja in naložbene 
operacije v zadevni državi članici, ali za 
morebiten prispevek iz skladov v okviru 
deljenega upravljanja za svetovalno 
vozlišče InvestEU. Ti zneski se uporabijo 
za uresničevanje ciljev politike, določenih 
v partnerskem sporazumu iz člena 7 uredbe 
[[o skupnih določbah] številka], programih 
ali strateškem načrtu SKP, ki prispevajo k 
InvestEU.

1. Zneski, ki jih prostovoljno dodeli 
država članica v skladu s členom [10(1)] 
uredbe [[o skupnih določbah] številka] ali 
členom [75(1)] uredbe [[o strateškem 
načrtu SKP] številka] ali v okviru 
izvajanja ustreznih ukrepov iz načrtov za 
okrevanje in odpornost iz uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost], se 
uporabijo za oblikovanje rezervacij za del 
jamstva EU v okviru oddelka za države 
članice, ki zajema operacije financiranja in 
naložbene operacije v zadevni državi 
članici, ali za morebiten prispevek iz 
skladov v okviru deljenega upravljanja ali 
iz dodatnih prispevkov, povezanih z 
izvajanjem ustreznih ukrepov iz načrtov 
za okrevanje in odpornost v okviru 
mehanizma za okrevanje in odpornost, za 
svetovalno vozlišče InvestEU. Ti zneski se 
uporabijo za uresničevanje ciljev politike, 
določenih v partnerskem sporazumu iz 
člena 7 uredbe [[o skupnih določbah] 
številka], programih ali strateškem načrtu 
SKP, ki prispevajo k InvestEU.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila sredstva v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost na voljo oddelkom za 
države članice, jih je treba načrtovati v programih za okrevanje in odpornost držav članic v 
skladu s cilji uredbe o mehanizmu za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 430
Nicolae Ştefănuță
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica in Komisija skleneta 
sporazum o prispevku ali njegovo 
spremembo v štirih mesecih po sklepu 
Komisije o odobritvi partnerskega 
sporazuma v skladu s členom 9(4) uredbe 
[o skupnih določbah] ali strateškega načrta 
SKP v skladu z uredbo [SKP] oziroma 
sočasno s sklepom Komisije o spremembi 
programa v skladu s členom 10 uredbe 
[SKP] ali strateškega načrta SKP v skladu s 
členom 107 uredbe [SKP].

Država članica in Komisija skleneta 
sporazum o prispevku ali njegovo 
spremembo v dveh mesecih po sklepu 
Komisije o odobritvi partnerskega 
sporazuma v skladu s členom 9(4) uredbe 
[o skupnih določbah] ali strateškega načrta 
SKP v skladu z uredbo [SKP] oziroma 
sočasno s sklepom Komisije o spremembi 
programa v skladu s členom 10 uredbe 
[SKP] ali strateškega načrta SKP v skladu s 
členom 107 uredbe [SKP].

Or. en

Predlog spremembe 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 211(1) finančne 
uredbe se stopnja oblikovanja rezervacij 
za jamstva EU v okviru oddelka za države 
članice določi na 40 % in se lahko v 
vsakem sporazumu o prispevku prilagodi 
navzdol ali navzgor, da se upoštevajo 
tveganja, povezana s finančnimi produkti, 
ki se želijo uporabiti.

Člen 211(1) finančne uredbe se v celoti 
uporablja.

Or. en

Predlog spremembe 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z odstopanjem od člena 213(4) 
finančne uredbe po obdobju zasnove iz 
točke (a) odstavka 3 tega člena letna 
dopolnitev rezervacij ni mogoča, dokler je 
na voljo tisti del jamstva EU v okviru 
oddelka za države članice;

(b) člen 213(4) finančne uredbe se v 
celoti uporablja;

Or. en

Predlog spremembe 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v primeru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.
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Predlog spremembe 435
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. 75 % jamstva EU v okviru oddelka 
za EU iz prvega pododstavka člena 4(1), ki 
znaša 56 365 380 000 EUR, se odobri 
skupini EIB. Skupina EIB zagotovi skupni 
finančni prispevek v višini 
9 418 270 000 EUR. Ta prispevek se 
zagotovi na način in v obliki, ki olajša 
izvajanje sklada InvestEU ter 
uresničevanje ciljev iz člena 14(2).

4. 70 % jamstva EU v okviru oddelka 
za EU iz prvega pododstavka člena 4(1), ki 
znaša 52 607 702 000 EUR, se odobri 
skupini EIB. Skupina EIB zagotovi skupni 
finančni prispevek v višini 
9 418 270 000 EUR. Ta prispevek se 
zagotovi na način in v obliki, ki olajša 
izvajanje sklada InvestEU ter 
uresničevanje ciljev iz člena 14(2).

Or. en

Predlog spremembe 436
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Preostalih 25 % jamstva EU v 
okviru oddelka za EU se odobri drugim 
izvajalskim partnerjem, ki prav tako 
zagotovijo finančni prispevek, ki se določi 
v sporazumih o jamstvu.

5. Preostalih 30 % jamstva EU v 
okviru oddelka za EU se odobri drugim 
izvajalskim partnerjem, ki prav tako 
zagotovijo finančni prispevek, ki se določi 
v sporazumih o jamstvu.

Or. en

Predlog spremembe 437
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE657.232v01-00 292/358 AM\1212517SL.docx

SL

5a. Če v okviru razpisa za prijavo 
interesa drugi izvajalski partnerji izrazijo 
precejšnji interes, ki presega raven 
preostalih 30 % jamstva EU, lahko 
Komisija sredstva prerazporedi in jamstvo 
odobri tem izvajalskih partnerjem.

Or. en

Predlog spremembe 438
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Jamstvo EU iz prvega in drugega 
pododstavka člena 4(2) se odobri pod 
pogoji iz člena 4(6) uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje]. V drugih 
primerih se podpora jamstva EU lahko 
odobri za operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki jih zajema ta 
uredba, za naložbeno obdobje, ki se konča 
31. decembra 2027.

7. Jamstvo EU iz prvega in drugega 
pododstavka člena 4(2) se odobri pod 
pogojem, da je Komisija z izvajalskim 
partnerjem sklenila sporazum o jamstvu v 
skladu z roki iz člena 4(6) uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje]. 
V drugih primerih se podpora jamstva EU 
lahko odobri za operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki jih zajema ta 
uredba, za naložbeno obdobje, ki se konča 
31. decembra 2027.

Or. en

Predlog spremembe 439
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogodbe med izvajalskim partnerjem in 
končnim prejemnikom ali finančnim 
posrednikom ali drugim subjektom iz 
točke (a) člena 15(1) v okviru jamstva EU 

Pogodbe med izvajalskim partnerjem in 
končnim prejemnikom ali finančnim 
posrednikom ali drugim subjektom iz 
točke (a) člena 15(1) se podpišejo do 
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iz prvega in drugega pododstavka člena 
4(2) se podpišejo v enem letu po tem, ko je 
izvajalski partner odobril ustrezno 
operacijo financiranja ali naložbeno 
operacijo. V drugih primerih se pogodbe 
med izvajalskim partnerjem in končnim 
prejemnikom ali finančnim posrednikom 
ali drugim subjektom iz točke (a) 
člena 15(1) podpišejo do 
31. decembra 2028.

31. decembra 2028.

Or. en

Predlog spremembe 440
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. so v skladu s smernicami o 
enakosti spolov, pripravi proračuna, ki 
upošteva vidik spola, in upoštevanju 
vidika spola;

Or. en

Predlog spremembe 441
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. so v skladu z uredbo o taksonomiji 
EU in načelom, da se ne škoduje bistveno;

Or. en

Predlog spremembe 442
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Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg projektov v Uniji ali 
čezmorski državi ali na ozemlju, 
povezanem z državo članico, kot je 
določeno v Prilogi II k PDEU, lahko sklad 
InvestEU prek operacij financiranja in 
naložbenih operacij v okviru drugih 
sklopov, ki niso del sklopa za strateške 
evropske naložbe, podpira naslednje 
projekte in operacije:

2. Poleg projektov v Uniji ali 
čezmorski državi ali na ozemlju, 
povezanem z državo članico, kot je 
določeno v Prilogi II k PDEU, lahko sklad 
InvestEU prek operacij financiranja in 
naložbenih operacij v okviru drugih 
sklopov, ki niso del sklopa za strateške 
evropske naložbe, ali instrumenta za 
podporo plačilni sposobnosti, podpira 
naslednje projekte in operacije:

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekte, ki vključujejo subjekte, ki 
se nahajajo ali imajo sedež v eni ali več 
državah članicah in zajemajo eno ali več 
tretjih držav, tudi države pristopnice, 
države kandidatke in potencialne 
kandidatke, države, ki spadajo v okvir 
evropske sosedske politike, EGP ali Efto, 
čezmorske države ali ozemlja, določene v 
Prilogi II k PDEU, ali pridruženo tretjo 
državo, ne glede na to, ali je v teh tretjih 

(a) projekte, ki vključujejo subjekte, ki 
se nahajajo ali imajo sedež v eni ali več 
državah članicah ali čezmorskih državah 
ali ozemljih, določenih v Prilogi II k 
PDEU;
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državah oziroma čezmorskih državah ali 
ozemljih partner;

Or. en

Predlog spremembe 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) operacije financiranja in 
naložbene operacije v tretjih državah iz 
člena 5, ki so prispevale k posameznemu 
finančnemu produktu.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sklad InvestEU lahko podpira 
operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki zagotavljajo financiranje za 
končne prejemnike, ki so pravni subjekti s 
sedežem v kateri od naslednjih držav ali 
ozemelj:

3. Sklad InvestEU podpira le 
operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki zagotavljajo financiranje za 
končne prejemnike, ki so pravni subjekti s 
sedežem v eni od držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi
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Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tretji državi, pridruženi programu 
InvestEU v skladu s členom 5;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar je primerno, tretji državi iz 
točke (a) odstavka 2;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) drugih tretjih državah, kadar je to 
potrebno za financiranje projekta v državi 
ali na ozemlju iz točke (a), (b) ali (c).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
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Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na prvi pododstavek so končni 
prejemniki in posredniki v okviru sklopa 
za strateške evropske naložbe pravni 
subjekti, ki izpolnjujejo zahteve iz 
uvodnega stavka ter drugega in tretjega 
pododstavka točke (e) člena 7(1).

Ne glede na prvi pododstavek lahko 
podjetja prejmejo podporo iz sklada 
InvestEU le, če v času trajanja jamstva ne 
izplačujejo dividend, izvedejo neobveznih 
kuponskih plačil in ne odkupujejo delnic.

Ta podjetja morajo poleg tega zagotoviti, 
da plača katerega koli člana uprave 
upravičenca, ki prejme podporo iz sklada 
InvestEU, ne presega fiksnega dela plače 
tega upravičenca na dan 
31. decembra 2019. Za osebo, ki postane 
član uprave ob odobritvi podpore ali po 
tem, je omejitev, ki se uporablja, najnižja 
fiksna plača katerega od članov uprave na 
dan 31. decembra 2019. Dodatki ali drugi 
variabilni ali primerljivi elementi 
prejemkov se v nobenem primeru ne 
izplačajo.

Or. en

Predlog spremembe 450
Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbe, ki prejmejo podporo iz Sklada za 
pravični prehod ali instrumenta za 
posojila v javnem sektorju v okviru 
mehanizma za pravični prehod, so do 
financiranja v skladu s členom 7(1)(a) 
upravičene pod pogojem, da podpora iz 
omenjenih instrumentov ne presega 50 % 
skupne naložbe.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je, da se med tremi stebri mehanizma za pravični prehod vzpostavijo sinergije. 
Upravičenost projektov, ki se izvajajo v okviru Sklada za pravični prehod in tretjega stebra, 
do financiranja v okviru programa za pravični prehod, lahko poveča vpliv mehanizma za 
pravični prehod v regijah v pravičnem prehodu, ki lahko te projekte izkoristijo za spodbujanje 
naložb prek programa za pravični prehod.

Predlog spremembe 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na drugi in tretji odstavek se 
lahko z operacijami financiranja in 
naložbenimi operacijami v okviru sklopa 
za podporo plačilni sposobnosti podpirajo 
le podjetja, ki imajo sedež v državi članici 
in delujejo v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posojila, jamstva, posredna 
jamstva, instrumenti kapitalskega trga, 
katera koli druga oblika financiranja ali 
izboljšanja kreditne kakovosti, vključno s 

(a) posojila, jamstva, posredna 
jamstva, instrumenti kapitalskega trga, 
katera koli druga oblika financiranja ali 
izboljšanja kreditne kakovosti, vključno s 
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podrejenim dolgom, ali naložbe v lastniški 
kapital ali navidezni lastniški kapital, ki se 
zagotavljajo neposredno ali posredno prek 
finančnih posrednikov, skladov, naložbenih 
platform ali drugih subjektov in se 
preusmerijo do končnih prejemnikov;

hibridnim dolgom in podrejenim dolgom, 
ali naložbe v lastniški kapital, zamenljivi 
lastniški kapital ali navidezni lastniški 
kapital, ki se zagotavljajo neposredno ali 
posredno prek finančnih posrednikov, 
skladov, naložbenih platform ali drugih 
subjektov in se preusmerijo do končnih 
prejemnikov;

Or. en

Obrazložitev

Ta del besedila je bil sicer že dogovorjen s Svetom, a ta predlog spremembe odraža pristop 
poročevalcev glede dokumenta o podpori plačilni sposobnosti.

Predlog spremembe 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posojila, jamstva, posredna 
jamstva, instrumenti kapitalskega trga, 
katera koli druga oblika financiranja ali 
izboljšanja kreditne kakovosti, vključno s 
podrejenim dolgom, ali naložbe v lastniški 
kapital ali navidezni lastniški kapital, ki se 
zagotavljajo neposredno ali posredno prek 
finančnih posrednikov, skladov, naložbenih 
platform ali drugih subjektov in se 
preusmerijo do končnih prejemnikov;

(a) posojila, jamstva, posredna jamstva 
ali naložbe v lastniški kapital, ki se 
zagotavljajo neposredno ali posredno prek 
finančnih posrednikov, skladov, naložbenih 
platform ali drugih subjektov in se 
preusmerijo do končnih prejemnikov; 
dolžniške sheme in navidezni lastniški 
kapital so izključeni iz okvira in 
prepovedani;

Or. en

Predlog spremembe 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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2a. Cilj upravičenih instrumentov v 
okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti je zagotavljanje lastniškega 
kapitala ali navideznega lastniškega 
kapitala podjetjem iz člena 3(2)(f).

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Posredniki v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti imajo sedež v 
državi članici in delujejo v Uniji. 
Usmerjevalni odbor za namene javnega 
reda in varnosti določi vse potrebne 
zahteve v zvezi z nadzorom posrednikov 
(skladov, subjektov za posebne namene in 
drugih).

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.
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Predlog spremembe 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za dolžniške instrumente iz 
točke (a) člena 15(1):

črtano

(i) glavnico in vse obresti ter zneske, ki so 
dolgovani izvajalskemu partnerju in jih ta 
ni prejel v skladu s pogoji o operacijah 
financiranja pred neizpolnitvijo 
obveznosti;
(ii) izgube zaradi prestrukturiranja;
(iii) izgube, ki izhajajo iz nihanj valut, ki 
niso euro, na trgih, na katerih so možnosti 
dolgoročnega varovanja pred tveganjem 
omejene;

Or. en

Predlog spremembe 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za naložbe v lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital iz točke (a) 
člena 15(1): vložene zneske in povezane 
stroške financiranja ter izgube zaradi 
nihanj valut, ki niso euro;

(b) za naložbe v lastniški kapital iz 
točke (a) člena 15(1): vložene zneske in 
povezane stroške financiranja ter izgube 
zaradi nihanj valut, ki niso euro;

Or. en

Predlog spremembe 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (a)(i) prvega 
pododstavka v zvezi s podrejenim dolgom 
se odlog, zmanjšanje ali zahtevan izstop 
štejejo za neizpolnitev obveznosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji in usmerjevalnemu 
odboru, ustanovljenemu v skladu s 
členom 20, svetuje svetovalni odbor.

1. Komisiji in usmerjevalnemu 
odboru, ustanovljenemu v skladu s 
členom 20, svetuje svetovalni odbor, ki ga 
sestavljajo člani, ki v njem sodelujejo 
brezplačno.

Or. it

Predlog spremembe 460
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svetovalni odbor si prizadeva 
zagotoviti uravnoteženo zastopanost 
spolov, v njem pa je:

2. Svetovalni odbor zagotovi 
minimalno uravnoteženo zastopanost 
spolov, torej vsaj 40 % manj zastopanega 
spola, v njem pa je:

Or. en
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Predlog spremembe 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svetovalni odbor si prizadeva 
zagotoviti uravnoteženo zastopanost 
spolov, v njem pa je:

2. Svetovalni odbor zagotovi 
uravnoteženo zastopanost spolov, v njem 
pa je:

Or. en

Predlog spremembe 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Evropska komisija lahko imenuje 
predstavnika evropskih socialnih 
partnerjev, ki nima pravice glasovanja in 
zastopa delavce, na podlagi predloga 
organizacije, katere predstavnik je član 
svetovalnega odbora.

Or. en

Predlog spremembe 463
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko imenuje predstavnika 
evropskih socialnih partnerjev, ki nima 
pravice glasovanja in zastopa delavce, na 
podlagi predloga organizacije, katere 
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predstavnik je član svetovalnega odbora.

Or. en

Predlog spremembe 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Podrobni zapisniki sej svetovalnega 
odbora se objavijo takoj, ko jih svetovalni 
odbor potrdi.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Or. it

Predlog spremembe 465
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za program InvestEU se ustanovi 
usmerjevalni odbor. Sestavljajo ga štirje 
predstavniki Komisije, trije predstavniki 
skupine EIB, dva predstavnika izvajalskih 
partnerjev, ki niso skupina EIB, ter en 
strokovnjak brez pravice glasovanja, ki ga 
imenuje Evropski parlament. Strokovnjak 
brez pravice glasovanja, ki ga imenuje 
Evropski parlament, ne zahteva ali 
sprejema navodil od institucij, organov, 
uradov ali agencij Unije, od nobene vlade 
države članice ali katerega koli drugega 
javnega ali zasebnega organa in deluje 
povsem samostojno. Svoje naloge opravlja 
nepristransko in v interesu sklada 
InvestEU.

1. Za program InvestEU se ustanovi 
usmerjevalni odbor. Sestavljajo ga štirje 
predstavniki Komisije, trije predstavniki 
skupine EIB, dva predstavnika izvajalskih 
partnerjev, ki niso skupina EIB, ter en 
strokovnjak brez pravice glasovanja, ki ga 
imenuje Evropski parlament, zagotoviti pa 
je treba, da sta spola v usmerjevalnem 
odboru uravnoteženo zastopana. 
Strokovnjak brez pravice glasovanja, ki ga 
imenuje Evropski parlament, ne zahteva ali 
sprejema navodil od institucij, organov, 
uradov ali agencij Unije, od nobene vlade 
države članice ali drugih javnih ali 
zasebnih organov in deluje povsem 
samostojno. Svoje naloge opravlja 
nepristransko in v interesu sklada 
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InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotovi strateške in operativne 
smernice za izvajalske partnerje, vključno s 
smernicami za oblikovanje finančnih 
produktov ter drugimi operativnimi 
politikami in postopki, potrebnimi za 
delovanje sklada InvestEU;

(a) po rednem posvetovanju s 
predstavniki držav članic iz svetovalnega 
odbora na srečanju v ločeni obliki iz 
člena 19(6) zagotovi strateške in 
operativne smernice za izvajalske 
partnerje, vključno s smernicami za 
oblikovanje finančnih produktov ter 
drugimi operativnimi politikami in 
postopki, potrebnimi za delovanje sklada 
InvestEU;

Or. it

Predlog spremembe 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) opredeli smernice iz točke (d) 
oddelka 6 Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
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prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 468
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opis predlaganih operacij 
financiranja in naložbenih operacij;

(a) opis predlaganih operacij 
financiranja in naložbenih operacij ter 
njihove skladnosti z uredbo o taksonomiji 
EU in načelom, da se ne škoduje bistveno;

Or. en

Predlog spremembe 469
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kako predlagana operacija prispeva 
k ciljem politike EU;

(b) kako predlagana operacija prispeva 
k ciljem politike EU, zlasti k prehodu na 
podnebno nevtralnost na podlagi časovno 
omejenih in znanstveno utemeljenih 
ciljev, ter k ciljem iz zelenega dogovora in 
drugim trajnostnim ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 470
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(f) učinek naložbe; (f) ekonomski, socialni, regionalni in 
okoljski učinek naložbe s posebnim 
poudarkom na ustvarjanju delovnih mest 
in trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) učinek naložbe; (f) učinek naložbe s posebnim 
poudarkom na ustvarjanju delovnih mest 
in trajnostnosti;

Or. en

Predlog spremembe 472
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) učinek naložbe; (f) učinek naložbe, vključno z vplivom 
na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 473
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) kazalnike trajnostnosti, določene v 
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uredbi o razkritjih, povezanih s 
trajnostnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 33 za dopolnitev te uredbe z 
določitvijo dodatnih elementov 
preglednice kazalnikov, vključno s 
podrobnimi pravili za uporabo 
preglednice s strani izvajalskih partnerjev.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 475
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvede pregled za 
potrditev, da so operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki jih predlagajo 
izvajalski partnerji, ki niso EIB, skladne s 
pravom in politikami Unije.

1. Komisija izvede pregled za 
potrditev, da so operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki jih predlagajo 
izvajalski partnerji, ki niso EIB, skladne s 
pravom in politikami Unije, vključno z 
načelom enakosti spolov.

Or. en

Predlog spremembe 476
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) zagotovi doseganje deleža, 
namenjenega podnebnim in okoljskim 
ciljem, iz člena 7(6) v okviru sklopa 
politike za trajnostno infrastrukturo in 
sklopa politike za strateške evropske 
naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 477
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) se posvetuje z vsemi 
zainteresiranimi stranmi.

Or. en

Predlog spremembe 478
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) za uravnoteženo zastopanost 
spolov mora naložbeni odbor sprejeti 
strategije in postopke, s katerimi to 
zagotovi.
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Or. en

Predlog spremembe 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naložbeni odbor Evropskemu parlamentu 
in Svetu dvakrat letno predloži seznam 
vseh sklepov naložbenega odbora v 
predhodnih šestih mesecih in objavljene 
preglednice kazalnikov, ki se nanašajo 
nanje. Predloženi seznam vključuje 
morebitne sklepe o zavrnitvi uporabe 
jamstva EU, zanj pa veljajo stroge zahteve 
glede zaupnosti.

Naložbeni odbor Evropskemu parlamentu 
in Svetu dvakrat letno predloži seznam 
vseh sklepov naložbenega odbora v 
predhodnih šestih mesecih in objavljene 
preglednice kazalnikov, ki se nanašajo 
nanje. Predloženi seznam vključuje 
morebitne sklepe o zavrnitvi uporabe 
jamstva EU in informacije o napredku pri 
doseganju deleža, namenjenega 
podnebnim in okoljskim ciljem, iz 
člena 7(6).

Or. en

Predlog spremembe 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Naložbeni odbor je od datuma, ko 
je sestavljen, odgovoren tudi za odobritev 
uporabe jamstva EU na podlagi Uredbe 
(EU) 2015/1017 za preostanek 
naložbenega obdobja v skladu z navedeno 
uredbo. Predlogi se ocenijo v skladu z 
merili iz navedene uredbe. Sestave 
naložbenega odbora, ki so odgovorne za 
sklop za trajnostno infrastrukturo in sklop 
za strateške evropske naložbe, ocenijo 
navedene predloge. Člen 22 se ne 

8. Naložbeni odbor je od datuma, ko 
je sestavljen, odgovoren tudi za odobritev 
uporabe jamstva EU na podlagi Uredbe 
(EU) 2015/1017 za preostanek 
naložbenega obdobja v skladu z navedeno 
uredbo. Predlogi se ocenijo v skladu z 
merili iz navedene uredbe. Sestave 
naložbenega odbora, ki so odgovorne za 
sklop za trajnostno infrastrukturo in sklop 
za strateške evropske naložbe, ocenijo 
navedene predloge. Vsi organi, ki 
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uporablja za take predloge. sodelujejo pri sprejemanju odločitev in 
izbiri projektov, delujejo v skladu z načeli 
preglednosti, odgovornosti in zagotovljene 
udeležbe deležnikov, tudi iz vrst 
organizacij civilne družbe. Sestavljajo jih 
neodvisni strokovnjaki iz različnih 
tehničnih okolij, med njimi strokovnjaki 
za podnebne spremembe, v njih pa se 
poskuša doseči uravnotežena zastopanost 
spolov. Informacije o projektih, izbirnih 
postopkih in sprejemanju odločitev se 
objavljajo, pri tem pa se spoštujejo 
poslovno občutljive informacije.

Or. en

Predlog spremembe 481
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija vzpostavi svetovalno 
vozlišče InvestEU. Svetovalno vozlišče 
InvestEU zagotavlja svetovalno podporo 
pri opredeljevanju, pripravi, razvoju, 
strukturiranju in izvajanju naložbenih 
projektov ter javnem naročanju, 
povezanem z njimi, ter pri krepitvi 
zmogljivosti nosilcev projektov in 
finančnih posrednikov za izvajanje operacij 
financiranja in naložbenih operacij. Takšna 
podpora lahko zajema katero koli fazo 
življenjskega cikla projekta oziroma 
financiranja subjekta, ki prejema podporo.

1. Komisija vzpostavi svetovalno 
vozlišče InvestEU. Svetovalno vozlišče 
InvestEU zagotavlja svetovalno podporo 
pri opredeljevanju, pripravi, razvoju, 
strukturiranju in izvajanju naložbenih 
projektov ter javnem naročanju, 
povezanem z njimi, ter pri krepitvi 
zmogljivosti nosilcev projektov in 
finančnih posrednikov za izvajanje operacij 
financiranja in naložbenih operacij. Takšna 
podpora lahko zajema katero koli fazo 
življenjskega cikla projekta oziroma 
financiranja subjekta, ki prejema podporo. 
Zagotoviti bi bilo treba namensko 
večjezično spletno mesto, na katerem bi se 
zagotavljale informacije in podpora.

Or. en

Predlog spremembe 482
Victor Negrescu
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Izobraževanje in usposabljanje sta 
pomembna elementa vseh vrst 
trajnostnega okrevanja na ravni EU, 
pandemija COVID-19 pa je ta sektor 
močno prizadela. Program InvestEU bi 
moral prispevati k njegovi dolgoročni 
konkurenčnosti in v ta namen podpirati 
operacije, namenjene prehodu na 
trajnostno, inovativno in digitalno 
izobraževanje in usposabljanje. Posebno 
podporo bi bilo treba nameniti MSP in 
organizacijam s tega področja, ki za 
nadaljnje poslovanje in razvoj svojih 
dejavnosti potrebujejo financiranje.

Or. en

Predlog spremembe 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nosilcem projektov, kadar je 
primerno, pomaga pri razvoju projektov za 
doseganje ciljev iz členov 3 in 7 in meril za 
upravičenost iz člena 13 ter spodbuja 
razvoj pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa in povezovalcev za 
majhne projekte, tudi prek naložbenih 
platform iz točke (f) tega odstavka, pod 
pogojem, da takšna pomoč ne posega v 
sklepe naložbenega odbora glede kritja 
jamstva EU v zvezi s takšnimi projekti;

(c) nosilcem projektov, zlasti lokalnim 
upravam in skupnostim, kadar je 
primerno, pomaga pri razvoju projektov za 
doseganje ciljev iz členov 3 in 7 in meril za 
upravičenost iz člena 13 ter spodbuja 
razvoj pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa v skladu s podnebnimi 
in okoljskimi cilji Unije, ob posebnem 
upoštevanju uredbe o vzpostavitvi okvira 
za spodbujanje trajnostnih naložb in ob 
zagotavljanju večje preglednosti njihovega 
izvajanja, in povezovalcev za majhne 
projekte, tudi prek naložbenih platform iz 
točke (f) tega odstavka, pod pogojem, da 
takšna pomoč ne posega v sklepe 
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naložbenega odbora glede kritja jamstva 
EU v zvezi s takšnimi projekti;

Or. en

Predlog spremembe 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nosilcem projektov, kadar je 
primerno, pomaga pri razvoju projektov za 
doseganje ciljev iz členov 3 in 7 in meril za 
upravičenost iz člena 13 ter spodbuja 
razvoj pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa in povezovalcev za 
majhne projekte, tudi prek naložbenih 
platform iz točke (f) tega odstavka, pod 
pogojem, da takšna pomoč ne posega v 
sklepe naložbenega odbora glede kritja 
jamstva EU v zvezi s takšnimi projekti;

(c) nosilcem projektov, kadar je 
primerno, pomaga pri razvoju projektov za 
doseganje ciljev iz členov 3 in 7 in meril za 
upravičenost iz člena 13 ter spodbuja 
razvoj pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa in pravičen prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo za najbolj 
prizadete regije in povezovalce za majhne 
projekte, tudi prek naložbenih platform iz 
točke (f) tega odstavka, pod pogojem, da 
takšna pomoč ne posega v sklepe 
naložbenega odbora glede kritja jamstva 
EU v zvezi s takšnimi projekti;

Or. en

Predlog spremembe 485
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) olajša vzpostavitev sodelovalnih 
platform za medsebojne izmenjave in 
deljenje podatkov, znanja in izkušenj ter 
dobrih praks v podporo razvoju projektnih 
struktur in sektorskemu razvoju;

(e) olajša vzpostavitev sodelovalnih 
platform za medsebojne izmenjave in 
deljenje podatkov, znanja in izkušenj ter 
dobrih praks v podporo razvoju projektnih 
struktur in sektorskemu razvoju ter 
lokalnih centrov za razvoj projektov v 
začetni fazi, ki združujejo inovatorje, 
nosilce projektov in vlagatelje;
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Or. en

Predlog spremembe 486
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) podpira ukrepe za gradnjo 
zmogljivosti za razvoj organizacijskih 
zmogljivosti, znanj in spretnosti ter 
postopkov ter pospešitev pripravljenosti 
organizacij za naložbe, da bi javni organi 
in nosilci projektov lahko oblikovali 
strukture za naložbene projekte, razvili 
mehanizme financiranja in naložbene 
platforme ter upravljali projekte, finančni 
posredniki pa izvajali operacije 
financiranja in naložbene operacije v korist 
subjektov, ki imajo težave pri pridobivanju 
dostopa do financiranja, tudi s podpiranjem 
razvoja zmogljivosti za oceno tveganja ali 
poznavanja specifičnega sektorja;

(h) podpira ukrepe za gradnjo 
zmogljivosti za razvoj organizacijskih 
zmogljivosti, znanj in spretnosti ter 
postopkov ter pospešitev pripravljenosti 
organizacij za naložbe, da bi javni organi 
in nosilci projektov lahko oblikovali 
strukture za naložbene projekte, razvili 
mehanizme financiranja in naložbene 
platforme ter upravljali projekte, finančni 
posredniki pa izvajali operacije 
financiranja in naložbene operacije v korist 
subjektov, ki imajo težave pri pridobivanju 
dostopa do financiranja, tudi s podpiranjem 
razvoja zmogljivosti za oceno tveganja ali 
poznavanja specifičnega sektorja; 
vzpostavlja lokalne in regionalne centre 
za razvoj projektov v začetni fazi, ki 
združujejo inovatorje, nosilce projektov in 
vlagatelje ter pomagajo pri zagotavljanju, 
da postanejo projekti upravičeni do 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) zagotavlja podporo operacijam 
financiranja in naložbenim operacijam v 
okviru sklopa za podporo plačilni 
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sposobnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija z vsakim svetovalnim 
partnerjem sklene svetovalni sporazum za 
izvajanje ene ali več svetovalnih pobud. Za 
kritje dela stroškov za opravljanje storitev 
iz odstavka 2 se lahko zaračunajo provizije, 
razen kadar gre za storitve, ki se 
zagotavljajo javnim nosilcem projektov ali 
neprofitnim organizacijam, ki so v 
upravičenih primerih brezplačne. Provizije, 
ki se zaračunajo MSP za navedene storitve 
iz odstavka 2, se omejijo na tretjino 
stroškov za opravljanje teh storitev.

4. Komisija z vsakim svetovalnim 
partnerjem sklene svetovalni sporazum za 
izvajanje ene ali več svetovalnih pobud. Za 
kritje dela stroškov za opravljanje storitev 
iz odstavka 2 se lahko zaračunajo provizije, 
razen kadar gre za storitve, ki se 
zagotavljajo javnim nosilcem projektov ali 
neprofitnim organizacijam, ki so v 
upravičenih primerih brezplačne. Provizije, 
ki se zaračunajo MSP za navedene storitve 
iz odstavka 2, se omejijo na četrtino 
stroškov za opravljanje teh storitev.

Or. it

Predlog spremembe 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Člen 24a
Financiranje svetovalnih storitev in 

tehnične pomoči
Znesek v višini do 100 000 000 EUR se da 
na voljo za kritje stroškov, svetovalnih 
storitev ter tehnične in upravne pomoči za 
vzpostavitev in upravljanje skladov, 
subjektov za posebne namene, naložbenih 
platform in drugih subjektov za namene 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti, 
med drugim za podporo iz točke (i) 
člena 14(2) in s posebnim poudarkom na 
državah članicah z manj razvitimi trgi 
lastniških vrednostnih papirjev. Tehnična 
pomoč je na voljo tudi za podporo 
zelenemu in digitalnemu prehodu podjetij, 
ki se financirajo v okviru tega sklopa.
Komisija ta znesek izvrši v okviru 
neposrednega ali posrednega upravljanja, 
kakor sta opredeljena v točki (a) 
oziroma (c) člena 62(1) finančne uredbe.
Znesek v višini 80 000 000 EUR od zneska 
iz prvega pododstavka predstavlja zunanje 
namenske prejemke v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe ter zanj 
velja člen 4(4) in (8) uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za 
okrevanje].

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 490
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predsednik usmerjevalnega odbora 
na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta instituciji, ki to zahteva, poroča o 
smotrnosti sklada InvestEU, tudi z 
udeležbo na predstavitvi v Evropskem 
parlamentu.

1. Predsednik usmerjevalnega odbora 
na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta instituciji, ki to zahteva, poroča o 
smotrnosti sklada InvestEU, tudi z 
udeležbo na predstavitvi v Evropskem 
parlamentu. Redne ocene je treba 
predložiti Evropskemu parlamentu in jih 
objaviti.

Or. en

Predlog spremembe 491
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Predsednik usmerjevalnega odbora 
na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta instituciji, ki to zahteva, poroča o 
smotrnosti sklada InvestEU, tudi z 
udeležbo na predstavitvi v Evropskem 
parlamentu.

1. Predsednik usmerjevalnega odbora 
in predsednik naložbenega odbora na 
zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta 
instituciji, ki to zahteva, poročata o 
smotrnosti sklada InvestEU, tudi z 
udeležbo na predstavitvi v Evropskem 
parlamentu.

Or. en

Predlog spremembe 492
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Predsednik usmerjevalnega odbora 
v petih tednih od dneva prejema vprašanj 
ustno ali pisno odgovori na vprašanja, ki 

2. Predsednik usmerjevalnega odbora 
in predsednik naložbenega odbora v petih 
tednih od dneva prejema vprašanj ustno ali 
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jih Evropski parlament ali Svet naslovi na 
sklad InvestEU.

pisno odgovorita na vprašanja, ki jih 
Evropski parlament ali Svet naslovi na 
sklad InvestEU.

Or. en

Predlog spremembe 493
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kazalniki za poročanje o napredku 
programa InvestEU pri doseganju splošnih 
in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni 
v Prilogi III.

1. Kazalniki za poročanje o napredku 
programa InvestEU pri doseganju splošnih 
in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni 
v Prilogi III. Temeljiti bi morali na 
zasnovi in podatkih, ki upoštevajo vidik 
spola, ter, če je mogoče, prispevati k 
ocenam učinka na enakost spolov. Tako 
bo spremljanje zajemalo tudi vrzeli v 
sektorjih, v katerih prevladujejo ženske, 
ter enake možnosti in enako obravnavo 
moških in žensk na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 494
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kazalniki za poročanje o napredku 
programa InvestEU pri doseganju splošnih 
in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni 
v Prilogi III.

1. Kazalniki trajnostnosti za 
poročanje o skladnosti z merili za pregled 
iz uredbe o taksonomiji EU in napredku 
programa InvestEU pri doseganju splošnih 
in specifičnih ciljev iz člena 3, zlasti ciljev 
podnebne nevtralnosti, krožnega 
gospodarstva in drugih okoljskih ciljev, so 
določeni v Prilogi III.
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Or. en

Predlog spremembe 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja in rezultatov zbirajo uspešno, 
učinkovito in pravočasno ter da navedeni 
podatki omogočajo ustrezno spremljanje 
tveganja in portfelja jamstev. V ta namen 
se izvajalskim in svetovalnim partnerjem 
oziroma drugim prejemnikom finančnih 
sredstev Unije naložijo sorazmerne zahteve 
glede poročanja.

2. Sistem za poročanje o smotrnosti 
zagotavlja, da se podatki za spremljanje 
izvajanja in rezultatov zbirajo uspešno, 
učinkovito in pravočasno ter da navedeni 
podatki omogočajo ustrezno spremljanje 
tveganja in portfelja jamstev ter 
ocenjevanje učinka na enakost spolov. V 
ta namen se izvajalskim in svetovalnim 
partnerjem oziroma drugim prejemnikom 
finančnih sredstev Unije naložijo 
sorazmerne zahteve glede poročanja.

Or. en

Predlog spremembe 496
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija poroča o izvajanju 
programa InvestEU v skladu s 
členoma 241 in 250 finančne uredbe. Letno 
poročilo v skladu s členom 41(5) finančne 
uredbe vsebuje informacije o stopnji 
izvajanja programa glede na zastavljene 
cilje in kazalnike smotrnosti. V ta namen 
vsak izvajalski partner vsako leto zagotovi 
informacije, ki so potrebne, da Komisija 
lahko izpolni svoje obveznosti poročanja, 
vključno z informacijami o delovanju 

3. Komisija poroča o izvajanju 
programa InvestEU v skladu s 
členoma 241 in 250 finančne uredbe. Letno 
poročilo v skladu s členom 41(5) finančne 
uredbe vsebuje informacije o stopnji 
izvajanja programa glede na zastavljene 
cilje in kazalnike smotrnosti. V ta namen 
vsak izvajalski partner vsako leto zagotovi 
informacije, ki so potrebne, da Komisija 
lahko izpolni svoje obveznosti poročanja, 
vključno z informacijami o delovanju 
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jamstva EU. jamstva EU. Letnemu poročilu se po 
potrebi priložijo zakonodajni predlogi o 
spremembi te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 5 – alineja 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– O operacijah v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti se poroča 
ločeno, kakor je primerno in določeno v 
sporazumu o jamstvu.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 498
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ocene programa InvestEU se 
opravijo pravočasno, da prispevajo k 
postopku odločanja.

1. Ocene programa InvestEU bi 
morale vključevati vpliv projekta ali 
dejavnosti na okolje na podlagi usklajenih 
kazalnikov trajnostnosti, upoštevanja 
naravnega kapitala, analize življenjskega 
cikla, spremljanja podnebnih ukrepov in 
preverjanja trajnostnosti ter se opravijo 
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pravočasno, da prispevajo k postopku 
odločanja.

Or. en

Predlog spremembe 499
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 30. septembra 2024 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o neodvisni vmesni oceni 
programa InvestEU, zlasti o uporabi 
jamstva EU, izpolnjevanju obveznosti 
skupine EIB iz točk (b) in (c) člena 10(1), 
dodeljevanju jamstva EU na podlagi 
člena 12(4) in (5), izvajanju svetovalnega 
vozlišča InvestEU, dodeljenem proračunu 
na podlagi točke (i) člena 10(1)(d) ter 
člena 7(6). V oceni se predvsem navede, 
kako vključitev izvajalskih in svetovalnih 
partnerjev v izvajanje programa InvestEU 
prispeva k uresničevanju ciljev programa 
InvestEU, pa tudi ciljev politike EU, zlasti 
v zvezi z dodano vrednostjo ter 
geografskim in sektorskim ravnotežjem 
podprtih operacij financiranja in 
naložbenih operacij. Ocenita se tudi 
uporaba preverjanja trajnostnosti v skladu s 
členom 7(3) in osredotočanje na MSP, 
sklenjeno v okviru sklopa politike za MSP 
iz točke (c) člena 7(1).

2. Komisija do 30. septembra 2024 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o neodvisni vmesni oceni 
programa InvestEU, zlasti o uporabi 
jamstva EU, izpolnjevanju obveznosti 
skupine EIB iz točk (b) in (c) člena 10(1), 
dodeljevanju jamstva EU na podlagi 
člena 12(4) in (5), izvajanju svetovalnega 
vozlišča InvestEU, dodeljenem proračunu 
na podlagi točke (i) člena 10(1)(d) ter 
člena 7(6). V oceni se predvsem navede, 
kako vključitev izvajalskih in svetovalnih 
partnerjev v izvajanje programa InvestEU 
prispeva k uresničevanju ciljev programa 
InvestEU, pa tudi ciljev politike EU, zlasti 
v zvezi z dodano vrednostjo ter 
geografskim in sektorskim ravnotežjem 
podprtih operacij financiranja in 
naložbenih operacij. Ocenita se tudi 
uporaba preverjanja trajnostnosti v skladu s 
členom 7(3) in osredotočanje na MSP, 
sklenjeno v okviru sklopa politike za MSP 
iz točke (c) člena 7(1). Vmesnemu 
poročilu se po potrebi priložijo 
zakonodajni predlogi o spremembi te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Predlog uredbe
Poglavje 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost in OPAZNOST (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvajalski in svetovalni partnerji z 
zagotavljanjem skladnih, učinkovitih in 
ciljno usmerjenih informacij različnemu 
občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, 
navedejo izvor in zagotovijo opaznost 
financiranja Unije (zlasti pri 
promoviranju ukrepov in njihovih 
rezultatov).

črtano

Pri uporabi zahtev iz prvega pododstavka 
za projekte v obrambnem in vesoljskem 
sektorju je treba upoštevati obveznosti 
glede zaupnosti ali tajnosti.

Or. it

Predlog spremembe 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri uporabi zahtev iz prvega pododstavka 
za projekte v obrambnem in vesoljskem 

Pri uporabi zahtev iz prvega pododstavka 
za projekte v varnostnem in vesoljskem 
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sektorju je treba upoštevati obveznosti 
glede zaupnosti ali tajnosti.

sektorju je treba upoštevati obveznosti 
glede zaupnosti ali tajnosti.

Or. en

Predlog spremembe 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija na svojem spletnem portalu 
objavi informacije o operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah, 
vključno z informacijami o pričakovanih 
vplivih in koristih projektov, pri tem pa 
zagotovi varovanje zaupnih in poslovno 
občutljivih informacij. Izvajalski partnerji 
in drugi prejemniki sredstev Unije v 
skladu z ustrezno politiko preglednosti in 
pravili Unije o varstvu podatkov ter 
dostopu do dokumentov in informacij na 
svojih spletnih mestih proaktivno in 
sistematično objavljajo informacije o vseh 
operacijah financiranja in naložbenih 
operacijah, ki jih krije ta program, zlasti o 
tem, kako ti projekti prispevajo k 
doseganju ciljev in zahtev iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 504
Victor Negrescu

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za večjo preglednost bi bilo treba v 
zvezi z instrumentom vzpostaviti javno 
podatkovno zbirko z informacijami o 
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sredstvih, dodeljenih posameznim 
državam članicam, instrument pa vključiti 
v sistem finančne preglednosti Evropske 
komisije.

Or. en

Predlog spremembe 505
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od prvega in 
zadnjega pododstavka člena 209(3) 
finančne uredbe se prihodki, vračila in 
izterjave iz finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih s programi iz Priloge IV k 
tej uredbi, lahko uporabijo za oblikovanje 
rezervacij za jamstvo EU v skladu s to 
uredbo, pri čemer se upošteva člen [4] 
Uredbe [o instrumentu za posojila v 
javnem sektorju].

1. Z odstopanjem od prvega in 
četrtega pododstavka člena 209(3) 
finančne uredbe se vsi prihodki, vračila in 
izterjave iz finančnih instrumentov, 
vzpostavljenih s programi iz Priloge IV k 
tej uredbi, uporabijo za oblikovanje 
rezervacij za jamstvo EU v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Namen uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični 
prehod je podpreti subjekte javnega sektorja, njeno izvajanje pa bi bilo treba financirati iz 
proračuna Unije.

Predlog spremembe 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsi finančni instrumenti, 
vzpostavljeni s programi iz Priloge IV k tej 
uredbi, in jamstvo EU, vzpostavljeno z 
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Uredbo (EU) 2015/1017, se lahko, če je 
ustrezno, na podlagi predhodne ocene 
združijo s programi ali jamstvi iz te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Izvajalski partnerji lahko Komisiji 
predložijo operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki so jih odobrili v 
času od sklenitve ustreznega sporazuma o 
jamstvu do prvega imenovanja vseh 
članov naložbenega odbora po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 508
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vsi finančni instrumenti, 
vzpostavljeni s programi iz Priloge IV k tej 
uredbi, in proračunsko jamstvo, 
vzpostavljeno z Uredbo (EU) 2015/1017, 
se lahko, če je ustrezno, na podlagi 
predhodne ocene združijo s programi ali 
jamstvi iz te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 509
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Z odstopanjem od drugega in 
tretjega pododstavka člena 209(3) 
finančne uredbe prihodki in vračila iz 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih s 
programi iz Priloge IV k tej uredbi, in 
proračunskega jamstva, vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) 2015/1017, ki so bili v 
skladu s členom 34(4) združeni z 
jamstvom EU, vzpostavljenim s to uredbo, 
pomenijo notranje namenske prejemke v 
smislu člena 21(5) finančne uredbe za 
jamstvo EU, vzpostavljeno s to uredbo, 
oziroma vračila za jamstvo EU, 
vzpostavljeno s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija oceni operacije iz 
odstavka 3a in odloči, ali so zajete v 
jamstvu EU.

Or. en

Predlog spremembe 511
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Izvajalski partnerji lahko Komisiji 
predložijo operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki so jih odobrili v 
času od sklenitve ustreznega sporazuma o 
jamstvu do prvega imenovanja vseh 
članov naložbenega odbora po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Izvajalski partnerji lahko Komisiji 
predložijo operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki so jih odobrili v 
času od začetka veljavnosti te uredbe do 
sklenitve ustreznega sporazuma o 
jamstvu.

Or. en

Predlog spremembe 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Komisija oceni operacije iz 
odstavka 3c in odloči, ali so zajete v 
jamstvo EU od datuma sklenitve ustreznih 
sporazumov o jamstvu, nato pa lahko 
izvajalski partnerji podpišejo operacije 
financiranja in naložbene operacije.

Or. en
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Predlog spremembe 514
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3d. Komisija oceni operacije iz 
odstavka 6 in odloči, ali so zajete v 
jamstvu EU.

Or. en

Predlog spremembe 515
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3e. Naložbeno obdobje, v katerem se 
lahko jamstvo EU odobri za zagotavljanje 
podpore operacijam financiranja in 
naložbenim operacijam v skladu s to 
uredbo, se konča s sklenitvijo sporazuma 
o jamstvu med Komisijo in EIB v skladu s 
predlogom uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
programa InvestEU v primeru operacij 
EIB, v zvezi s katerimi je bila pogodba 
med EIB ter upravičencem ali finančnim 
posrednikom podpisana do 
31. decembra 2022, oziroma s sklenitvijo 
sporazuma o jamstvu med Komisijo in 
EIF v skladu s predlogom uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi programa InvestEU v primeru 
operacij EIF, v zvezi s katerimi je bila 
pogodba med EIF ter upravičencem ali 
finančnim posrednikom podpisana do 
decembra 2022.

Or. en
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Predlog spremembe 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3e. Vsi finančni instrumenti, 
vzpostavljeni s programi iz Priloge IV k tej 
uredbi, in jamstvo EU, vzpostavljeno z 
Uredbo (EU) 2015/1017, se lahko, če je 
ustrezno, na podlagi predhodne ocene 
združijo s programi ali jamstvi iz te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3f. Z odstopanjem od drugega in 
tretjega pododstavka člena 209(3) 
finančne uredbe prihodki in vračila iz 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih s 
programi iz Priloge IV k tej uredbi, in 
proračunskega jamstva, vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) 2015/1017, ki so bili v 
skladu z odstavkom 3e tega člena združeni 
z jamstvom EU, vzpostavljenim s to 
uredbo, pomenijo notranje namenske 
prejemke v smislu člena 21(5) finančne 
uredbe za jamstvo EU, vzpostavljeno s to 
uredbo, oziroma vračila za jamstvo EU, 
vzpostavljeno s to uredbo.

Or. en
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Predlog spremembe 518
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) do 10 166 620 000 EUR za cilje iz 
točke (b) člena 3(2);

(b) do 11 250 000 000 EUR za cilje iz 
točke (b) člena 3(2);

Or. en

Predlog spremembe 519
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) do 10 166 620 000 EUR za cilje iz 
točke (b) člena 3(2);

(b) do 11 250 000 000 EUR za cilje iz 
točke (b) člena 3(2);

Or. en

Predlog spremembe 520
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) do 10 166 620 000 EUR za cilje iz 
točke (c) člena 3(2);

(c) do 13 000 000 000 EUR za cilje iz 
točke (c) člena 3(2);

Or. en

Predlog spremembe 521
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
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Priloga I – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) do 10 166 620 000 EUR za cilje iz 
točke (c) člena 3(2);

(c) do 12 500 000 000 EUR za cilje iz 
točke (c) člena 3(2);

Or. en

Predlog spremembe 522
Frances Fitzgerald

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) do 3 614 800 000 EUR za cilje iz 
točke (d) člena 3(2);

(d) do 5 567 500 000 EUR za cilje iz 
točke (d) člena 3(2);

Or. en

Predlog spremembe 523
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) do 3 614 800 000 EUR za cilje iz 
točke (d) člena 3(2);

(d) do 5 567 500 000 EUR za cilje iz 
točke (d) člena 3(2);

Or. en

Predlog spremembe 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



PE657.232v01-00 332/358 AM\1212517SL.docx

SL

(ea) do 4 900 000 000 EUR za cilje iz 
točke (e) člena 3(2).

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v šesti sklop programa InvestEU vključiti ukrepe, ki jih je 
Evropska komisija predlagala v zvezi z instrumentom za podporo plačilni sposobnosti v 
okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, ter predlog glede proračunskih sredstev, ki je 
te ukrepe spremljal v večletnem finančnem okviru za tekoče obdobje. Še naprej si je treba 
prizadevati za zagotavljanje pomoči podjetjem EU, ki imajo zaradi pandemije COVID-19 
težave s plačilno sposobnostjo.

Predlog spremembe 525
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki niso del sklopa za strateške 
evropske naložbe, lahko spadajo na eno ali 
več naslednjih področij:

Operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki niso del sklopa za strateške 
evropske naložbe, se lahko nanašajo na 
večje in nujne potrebe po naložbah, 
povezane s pandemijo COVID-19 in 
njenimi hudimi socialnimi, ekonomskimi 
in zdravstvenimi posledicami, ali 
spodbujanje ciljev evropskega zelenega 
dogovora in pravičnega prehoda na 
ogljično nevtralno gospodarstvo 
najpozneje do leta 2050 ter lahko spadajo 
na eno ali več naslednjih področij:

Or. en

Predlog spremembe 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki niso del sklopa za strateške 
evropske naložbe, lahko spadajo na eno ali 
več naslednjih področij:

Operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki niso del sklopa za strateške 
evropske naložbe, so omejene na eno ali 
več naslednjih področij:

Or. en

Predlog spremembe 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operacije financiranja in naložbene 
operacije v okviru sklopa za strateške 
evropske naložbe spadajo na področja iz 
točke (e) člena 7(1). Vključujejo lahko 
zlasti pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa.

Operacije financiranja in naložbene 
operacije v okviru sklopa za strateške 
evropske naložbe spadajo na področja iz 
točke (e) člena 7(1). Vključujejo lahko 
zlasti pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa, ki so v skladu s 
podnebnimi in okoljskimi cilji Unije, ob 
posebnem upoštevanju uredbe o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb.

Or. en

Predlog spremembe 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Predlog uredbe
Priloga II – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operacije financiranja in naložbene 
operacije v okviru sklopa za strateške 
evropske naložbe spadajo na področja iz 
točke (e) člena 7(1). Vključujejo lahko 
zlasti pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa.

Operacije financiranja in naložbene 
operacije v okviru sklopa za strateške 
evropske naložbe spadajo na področja iz 
točke (e) člena 7(1). Vključujejo lahko 
zlasti pomembne projekte skupnega 
evropskega interesa ter dejavnosti in 
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kritična sredstva, zajeta v okvir EU za 
pregledovanje naložb.

Or. en

Predlog spremembe 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Razvoj energetskega sektorja v 
skladu s prednostnimi nalogami energetske 
unije, vključno z zanesljivostjo oskrbe z 
energijo, prehodom na čisto energijo ter 
zavezami iz agende za trajnostni razvoj do 
leta 2030 in Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah, zlasti s/z:

1. Razvoj energetskega sektorja v 
skladu s prednostnimi nalogami energetske 
unije, vključno s prehodom na trajnostno 
energijo ter zavezami iz agende za 
trajnostni razvoj do leta 2030 in Pariškega 
sporazuma o podnebnih spremembah, 
zlasti s/z:

Or. en

Predlog spremembe 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) širitvijo proizvodnje, dobave ali 
uporabe čiste in trajnostne energije iz 
obnovljivih virov ter drugih varnih in 
trajnostnih brezemisijskih in 
nizkoemisijskih virov energije in rešitev;

(a) širitvijo proizvodnje, dobave ali 
uporabe čiste in trajnostne energije iz 
obnovljivih virov ter drugih varnih in 
trajnostnih brezemisijskih virov energije in 
rešitev;

Or. en

Predlog spremembe 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) razvojem inovativnih 
brezemisijskih in nizkoemisijskih sistemov 
za toplotno oskrbo in kombinirano 
proizvodnjo elektrike in toplote;

(d) razvojem inovativnih 
brezemisijskih sistemov za toplotno oskrbo 
in kombinirano proizvodnjo elektrike in 
toplote;

Or. en

Predlog spremembe 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) proizvodnjo in dobavo trajnostnih 
sintetičnih goriv iz obnovljivih/ogljično 
nevtralnih virov ter drugih varnih in 
trajnostnih brezemisijskih in 
nizkoemisijskih virov, biogoriv ter 
biomasnih in alternativnih goriv, vključno 
z gorivi za vse načine prevoza, v skladu s 
cilji Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta56; ter

(e) proizvodnjo in dobavo trajnostnih 
sintetičnih goriv iz obnovljivih virov ter 
drugih varnih in trajnostnih brezemisijskih 
virov, biogoriv ter biomasnih in 
alternativnih goriv, vključno z gorivi za vse 
načine prevoza, v skladu s cilji Direktive 
(EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta56 ter v mejah trajnostne 
razpoložljivosti; ter

_________________ _________________
56 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

56 Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe 
energije iz obnovljivih virov (UL L 328, 
21.12.2018, str. 82).

Or. en

Predlog spremembe 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Priloga II – točka 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) infrastrukturo za zajemanje in 
shranjevanje ogljika v industrijskih 
procesih, elektrarnah na biomaso in 
proizvodnih obratih na poti do 
energetskega prehoda.

(f) tehnologijami in infrastrukturo za 
brezemisijske industrijske procese, 
elektrarne na biomaso in proizvodne 
obrate v okviru prehoda na trajnostno 
gospodarstvo.

Or. en

Predlog spremembe 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Razvoj trajnostne in varne 
prometne infrastrukture, mobilnostnih 
rešitev, opreme in inovativnih tehnologij v 
skladu s prednostnimi nalogami Unije na 
področju prometa in zavezami, sprejetimi v 
skladu s Pariškim sporazumom o 
podnebnih spremembah, zlasti s/z:

2. Razvoj trajnostne in varne 
prometne infrastrukture, mobilnostnih 
rešitev, opreme in inovativnih tehnologij, 
ki je v skladu s prednostnimi nalogami 
Unije na področju prometa in popolnoma 
združljiv z zavezami, sprejetimi v skladu s 
Pariškim sporazumom o podnebnih 
spremembah, zlasti s/z:

Or. en

Predlog spremembe 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekti, ki podpirajo razvoj 
infrastrukture vseevropskega prometnega 

(a) projekti, ki podpirajo razvoj 
infrastrukture vseevropskega prometnega 
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omrežja (TEN-T), vključno z 
vzdrževanjem in varnostjo infrastrukture, 
urbanimi vozlišči TEN-T, pomorskimi 
pristanišči in pristanišči na celinskih 
plovnih poteh, letališči, večmodalnimi 
terminali in njihovo povezavo z omrežji 
TEN-T, pa tudi telematskimi aplikacijami 
iz Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta57;

omrežja (TEN-T) ter zajemajo zlasti 
vzdrževanje in varnost infrastrukture, 
urbana vozlišča TEN-T, pomorska 
pristanišča in pristanišča na celinskih 
plovnih poteh, večmodalne terminale in 
njihovo povezavo z omrežji TEN-T, pa 
tudi telematske aplikacije iz Uredbe (EU) 
št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta57;

_________________ _________________
57 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o smernicah Unije za 
razvoj vseevropskega prometnega omrežja 
in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU 
(UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

57 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o smernicah Unije za 
razvoj vseevropskega prometnega omrežja 
in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU 
(UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) projekti za pametno in trajnostno 
mobilnost v mestih, usmerjenimi v 
nizkoemisijske načine mestnega prevoza, 
vključno z rešitvami, ki zajemajo celinske 
plovne poti, in inovativnimi mobilnostnimi 
rešitvami, nediskriminatorno dostopnostjo, 
manjšim onesnaževanjem zraka in 
zmanjšanjem hrupa, manjšo porabo 
energije, mrežami pametnih mest, 
ohranjanjem in povečanjem stopnje 
varnosti ter zmanjšanjem števila nesreč, 
tudi za kolesarje in pešce;

(c) projekti za pametno in trajnostno 
mobilnost v mestih, usmerjenimi v 
brezemisijske načine mestnega prevoza, 
vključno z rešitvami, ki zajemajo celinske 
plovne poti, in inovativnimi mobilnostnimi 
rešitvami, nediskriminatorno dostopnostjo, 
manjšim onesnaževanjem zraka in 
zmanjšanjem hrupa, manjšo porabo 
energije, mrežami pametnih mest, 
ohranjanjem in povečanjem stopnje 
varnosti ter zmanjšanjem števila nesreč, 
tudi za kolesarje in pešce;

Or. en

Predlog spremembe 537
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) podpiranjem obnove in naknadnega 
opremljanja prometnih mobilnih sredstev z 
namenom uvajanja rešitev za 
nizkoemisijsko in brezemisijsko mobilnost, 
vključno z uporabo alternativnih goriv za 
vozila pri vseh načinih prevoza;

(d) podpiranjem obnove in naknadnega 
opremljanja prometnih mobilnih sredstev z 
namenom uvajanja rešitev za brezemisijsko 
mobilnost, vključno z uporabo 
alternativnih goriv za vozila pri vseh 
načinih prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) medmestno kolesarsko 
infrastrukturo, s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju varnih čezmejnih povezav, s 
čimer se bo začel razvoj nadnacionalne 
kolesarske osi znotraj vseevropske mreže;

Or. en

Predlog spremembe 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka g – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zmanjšanje emisij; ali (iii) zmanjšanje emisij z jasnim ciljem 
doseči ničelne emisije do leta 2040; ali
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Or. en

Predlog spremembe 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) projekti za vzdrževanje ali 
nadgrajevanje obstoječe prometne 
infrastrukture, vključno z avtocestami v 
TEN-T, kjer je treba nadgraditi, ohraniti ali 
izboljšati varnost v cestnem prometu, 
razviti storitve inteligentnih prometnih 
sistemov ali zagotoviti celovitost in 
standarde infrastrukture ter razviti varna 
parkirišča in objekte, električne polnilne 
postaje in črpalke z alternativnimi gorivi.

(h) projekti za vzdrževanje ali 
nadgrajevanje obstoječe prometne 
infrastrukture, vključno z avtocestami v 
TEN-T, le kjer je treba nadgraditi, ohraniti 
ali izboljšati varnost v cestnem prometu, 
razviti storitve inteligentnih prometnih 
sistemov ali zagotoviti celovitost in 
standarde infrastrukture ter razviti varna 
parkirišča in objekte, električne polnilne 
postaje in črpalke z alternativnimi gorivi.

Or. en

Predlog spremembe 541
Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) infrastrukturo za ravnanje z 
odpadki;

(b) infrastrukturo za predelavo 
odpadkov in ravnanje z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka h
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) razogljičenjem in znatnim 
zmanjšanjem emisij energetsko intenzivnih 
industrij, vključno s predstavljanjem in 
uvajanjem inovativnih nizkoemisijskih 
tehnologij;

(h) razogljičenjem in znatnim 
zmanjšanjem emisij energetsko intenzivnih 
industrij, vključno s predstavljanjem in 
uvajanjem inovativnih brezemisijskih 
tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) razogljičenjem energetske 
proizvodne in distribucijske verige s 
postopno opustitvijo uporabe premoga in 
nafte; ali

(i) razogljičenjem energetske 
proizvodne in distribucijske verige s 
postopno opustitvijo uporabe premoga, 
plina in nafte; ali

Or. en

Predlog spremembe 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razvoj infrastrukture za digitalno 
povezljivost, zlasti s projekti, ki podpirajo 
uvedbo zelo visokozmogljivih digitalnih 
omrežij ali povezljivost 5G ali izboljšujejo 
digitalno povezljivost in dostop, zlasti na 
podeželju in v obrobnih regijah.

4. Razvoj infrastrukture za digitalno 
povezljivost, zlasti s projekti, ki podpirajo 
uvedbo zelo visokozmogljivih digitalnih 
omrežij ali povezljivost ali izboljšujejo 
digitalno povezljivost in dostop, zlasti na 
podeželju in v obrobnih regijah.

Or. en
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Predlog spremembe 545
Clotilde Armand

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Razvoj infrastrukture za digitalno 
povezljivost, zlasti s projekti, ki podpirajo 
uvedbo zelo visokozmogljivih digitalnih 
omrežij ali povezljivost 5G ali izboljšujejo 
digitalno povezljivost in dostop, zlasti na 
podeželju in v obrobnih regijah.

4. Razvoj infrastrukture za digitalno 
povezljivost, zlasti s projekti, ki podpirajo 
uvedbo zelo visokozmogljivih digitalnih 
omrežij ali izboljšujejo digitalno 
povezljivost in dostop, zlasti na podeželju 
in v obrobnih regijah.

Or. en

Predlog spremembe 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) umetno inteligenco; (a) etično umetno inteligenco;

Or. en

Predlog spremembe 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kvantno tehnologijo; črtano

Or. en
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Predlog spremembe 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Turizem. 9. Trajnostni turizem z naložbami, ki 
pripomorejo k preoblikovanju sektorja, 
zlasti k razvoju dostopnosti, ekoturizma in 
cenovno ugodnega potovanja po železnici, 
ter s podpornimi dejavnostmi, ki 
spodbujajo trajnostno, inovativno in 
digitalno okrevanje.

Or. en

Predlog spremembe 549
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga II – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Turizem. 9. Trajnostni turizem, zlasti naložbe, 
ki prispevajo k okrevanju, trajnostnosti in 
konkurenčnosti sektorja.

Or. en

Predlog spremembe 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Sanacija industrijskih območij (tudi 
kontaminiranih) in njihova obnova za 

10. Sanacija industrijskih območij (tudi 
kontaminiranih) in njihova obnova za 
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trajnostno uporabo. trajnostno uporabo, razen sanacij in 
obnov, ki so del obveznosti podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) cenovno dostopnih socialnih 
stanovanj58;

(ii) cenovno dostopnih, zdravih in 
energijsko učinkovitih socialnih 
stanovanj58;

_________________ _________________
58 Cenovno dostopna socialna stanovanja 
so tista, ki so namenjena prikrajšanim 
osebam ali skupinam z manj socialnimi 
ugodnostmi, ki se zaradi omejene plačilne 
sposobnosti spopadajo z resno 
stanovanjsko prikrajšanostjo ali ne morejo 
pridobiti stanovanja pod tržnimi pogoji.

58 Cenovno dostopna socialna stanovanja 
so tista, ki so namenjena prikrajšanim 
osebam ali skupinam z manj socialnimi 
ugodnostmi, ki se zaradi omejene plačilne 
sposobnosti spopadajo z resno 
stanovanjsko prikrajšanostjo ali ne morejo 
pridobiti stanovanja pod tržnimi pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 552
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zdravstvene oskrbe in dolgoročne 
nege, vključno s klinikami, bolnišnicami, 
primarno oskrbo, storitvami na domu in 
oskrbo v skupnosti;

(iii) zdravstvene oskrbe, otroškega 
varstva in dolgoročne nege, vključno z 
javnimi in zasebnimi centri za dnevno 
varstvo, klinikami, bolnišnicami, primarno 
oskrbo, storitvami na domu in oskrbo v 
skupnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 553
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Petros Kokalis (Petros Kokkalis)
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zdravstvene oskrbe in dolgoročne 
nege, vključno s klinikami, bolnišnicami, 
primarno oskrbo, storitvami na domu in 
oskrbo v skupnosti;

(iii) javnozdravstvene oskrbe in 
dolgoročne nege, vključno s klinikami, 
bolnišnicami, primarno oskrbo, storitvami 
na domu in oskrbo v skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 554
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) ukrepov za spodbujanje enakosti 
spolov;

(g) ukrepov za spodbujanje enakosti 
spolov, tudi vključevanja žensk na trg 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 555
Frances Fitzgerald
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) vključevanja ranljivih oseb, tudi (h) vključevanja ranljivih oseb, tudi 
invalidov, oseb LGBTI+ in državljanov 
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državljanov tretjih držav; tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga II – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

13. Razvoj obrambne industrije za 
prispevanje k strateški avtonomnosti 
Unije, zlasti s podporo:

črtano

(a) dobavni verigi obrambne industrije 
Unije, zlasti s finančno podporo MSP in 
podjetjem s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo;
(b) podjetjem, ki sodelujejo pri projektih 
za disruptivne inovacije v obrambnem 
sektorju in s tem tesno povezanih 
tehnologijah z dvojno rabo;
(c) dobavni verigi obrambnega sektorja 
pri sodelovanju v skupnih raziskovalnih 
in razvojnih projektih na področju 
obrambe, vključno s tistimi, ki jih podpira 
evropski obrambni sklad;
(d) infrastrukturi za raziskave in 
usposabljanje na področju obrambe.

Or. en

Predlog spremembe 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – točka 4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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4.1 Energija: nameščene dodatne 
zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih ter drugih varnih in trajnostnih 
brezemisijskih in nizkoemisijskih virov (v 
megavatih (MW))

4.1 Energija: nameščene dodatne 
zmogljivosti za proizvodnjo energije iz 
obnovljivih ter drugih varnih in trajnostnih 
brezemisijskih virov (v megavatih (MW))

Or. en

Predlog spremembe 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 4 – točka 4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.2 Energija: število gospodinjstev ter 
javnih in poslovnih objektov z boljšim 
razredom energijske porabe

4.2 Energija: število gospodinjstev ter 
javnih in poslovnih objektov z boljšim 
razredom energijske porabe, stavb s skoraj 
ničelno porabo energije, pasivnih hiš ali 
energijsko pozitivnih objektov;

Or. en

Predlog spremembe 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 5 – točka 5.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2a Število podprtih podjetij, ki jih 
vodijo ženske, z razčlembo po spolu 
glavnih lastnikov in/ali večine članov 
odbora

Or. en

Predlog spremembe 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 6 – točka 6.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6.4a Število podprtih podjetij, ki jih 
vodijo ženske, z razčlembo po spolu 
glavnih lastnikov in/ali večine članov 
odbora

Or. en

Predlog spremembe 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.1 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k zagotavljanju kritične 
infrastrukture, razčlenjenih po fizični 
infrastrukturi ter po potrebi po z njo 
povezanem blagu in storitvah

8.1 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k zagotavljanju in/ali 
izboljšanju kritične infrastrukture, 
razčlenjenih po fizični infrastrukturi ter po 
z njo povezanem blagu in storitvah

Or. en

Predlog spremembe 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.1a Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov za prehod na 
podnebno nevtralno gospodarstvo v 
skladu z evropskimi podnebnimi cilji
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Or. en

Predlog spremembe 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.3 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k razvoju kritičnih tehnologij in 
virov za varnost Unije in njenih držav 
članic ter blaga z dvojno rabo

8.3 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k razvoju kritičnih tehnologij in 
virov za varnost Unije in njenih držav 
članic ter civilnih elementov blaga z 
dvojno rabo

Or. en

Predlog spremembe 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.4 Število podprtih podjetij (po 
velikosti), ki razvijajo in izdelujejo kritične 
tehnologije in vire za varnost Unije in 
njenih držav članic ter blago z dvojno rabo

8.4 Število podprtih podjetij (po 
velikosti), ki razvijajo in izdelujejo kritične 
tehnologije in vire za varnost Unije in 
njenih držav članic ter civilne elemente 
blaga z dvojno rabo

Or. en

Predlog spremembe 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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8.4a Število podprtih grozdov in vozlišč 
za digitalne inovacije za ustvarjanje 
sinergij med regionalnimi, nacionalnimi, 
evropskimi in zasebnimi podjetji in 
družbami

Or. en

Predlog spremembe 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.5 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k dobavi, proizvodnji in 
skladiščenju kritičnih virov, vključno s 
kritičnimi zdravstvenimi zalogami

8.5 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k dobavi, proizvodnji in 
skladiščenju kritičnih virov – razen če so 
omejeni z obstoječimi pravnimi zahtevami 
–, zlasti kritičnih zdravstvenih zalog

Or. en

Predlog spremembe 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.7 Število in obseg operacij, ki 
podpirajo ključne omogočitvene in 
digitalne tehnologije, ki so strateškega 
pomena za industrijsko prihodnost Unije

8.7 Število in obseg operacij, ki 
podpirajo ključne omogočitvene in 
digitalne tehnologije, ki so strateškega 
pomena za Unijo

Or. en

Predlog spremembe 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.7a Število in obseg operacij, ki 
podjetjem in skupnostim, zlasti MSP, 
pomagajo povečati odpornost njihovih 
vrednostnih verig in poslovnih modelov

Or. en

Predlog spremembe 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Priloga IV – točka B – alinea 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Storitev za posojila in jamstva za 
raziskave in inovacije InnovFin Debt:

črtano

– Uredba (EU) št. 1290/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o pravilih za 
sodelovanje v okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020) – 
Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih 
rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1906/2006 (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 81).
– 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).
– Sklep Sveta 2013/743/EU z dne 
3. decembra 2013 o vzpostavitvi 
posebnega programa za izvajanje 
okvirnega programa za raziskave in 
inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in 
razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 
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2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES 
in 2006/975/ES (UL L 347, 20.12.2013, 
str. 965).

Or. en

Predlog spremembe 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Priloga IV – točka C – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – odstavek 2 – točka 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) družbeno korist, za katero izvajalec 
ali podjetje ne more pridobiti zadostnih 
finančnih koristi (na primer izobraževanje 
ter znanja in spretnosti, zdravstveno 
varstvo in dostopnost, varnost in obramba 
ter infrastruktura, ki je na voljo brezplačno 
ali za zanemarljiv znesek);

(a) družbeno korist, za katero izvajalec 
ali podjetje ne more pridobiti zadostnih 
finančnih koristi (na primer izobraževanje 
ter znanja in spretnosti, zdravstveno 
varstvo in dostopnost, varnost ter 
infrastruktura, ki je na voljo brezplačno ali 
za zanemarljiv znesek);

Or. en
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Predlog spremembe 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – odstavek 2 – točka 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v primeru podpore operacijam 
financiranja in naložbenim operacijam v 
okviru sklopa za strateške evropske 
naložbe subjekti, ki imajo sedež ali 
delujejo v Uniji, ne bi opravili naložbe 
oziroma je ne bi opravili v enakem obsegu 
s tržnim financiranjem zaradi težav pri 
internalizaciji koristi, ki jih prinaša 
evropski strateški interes;

(f) v primeru podpore operacijam 
financiranja in naložbenim operacijam v 
okviru sklopa za strateške evropske 
naložbe subjekti, ki imajo sedež ali 
delujejo v Uniji, ne bi opravili naložbe 
oziroma je ne bi opravili s tržnim 
financiranjem zaradi težav pri 
internalizaciji koristi, ki jih prinaša 
evropski strateški interes;

Or. en

Predlog spremembe 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – odstavek 2 – točka 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) da bi se lahko štelo, da sklad 
InvestEU zagotavlja dodatnost k zasebnim 
virom iz točke (b) člena 209(2) finančne 
uredbe, sklad podpira operacije 
financiranja in naložbene operacije 
izvajalskih partnerjev s tem, da se usmerja 
v naložbe, ki zaradi svojih značilnosti 
(družbene koristi, zunanjih dejavnikov, 
asimetričnosti informacij, pomislekov v 
zvezi s socialno-ekonomsko kohezijo in 
drugih) niso zmožne ustvariti zadostnega 
finančnega donosa na tržni ravni ali pa 
veljajo za preveč tvegane (v primerjavi s 
stopnjo tveganja, ki so jo pripravljeni 
sprejeti ustrezni zasebni subjekti). Zaradi 

(1) da bi se lahko štelo, da sklad 
InvestEU zagotavlja dodatnost k zasebnim 
virom iz točke (b) člena 209(2) finančne 
uredbe, sklad podpira operacije 
financiranja in naložbene operacije 
izvajalskih partnerjev s tem, da se usmerja 
v naložbe, ki zaradi svojih značilnosti 
(družbene koristi, zunanjih dejavnikov, 
asimetričnosti informacij, pomislekov v 
zvezi s socialno-ekonomsko kohezijo in 
drugih) niso zmožne ustvariti zadostnega 
finančnega donosa na tržni ravni ali pa 
veljajo za preveč tvegane (v primerjavi s 
stopnjo tveganja, ki so jo pripravljeni 
sprejeti ustrezni zasebni subjekti). Zaradi 
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teh značilnosti tovrstne operacije 
financiranja in naložbene operacije ne 
morejo dostopati do tržnega financiranja 
pod razumnimi pogoji v smislu cen, zahtev 
glede zavarovanja, vrste financiranja, 
zapadlosti odobrenega financiranja ali 
drugih pogojev, prav tako pa v Uniji brez 
javne podpore sploh ne bi bile opravljene 
oziroma ne bi bile opravljene v enakem 
obsegu;

teh značilnosti tovrstne operacije 
financiranja in naložbene operacije ne 
morejo dostopati do tržnega financiranja 
pod razumnimi pogoji v smislu cen, zahtev 
glede zavarovanja, vrste financiranja, 
zapadlosti odobrenega financiranja ali 
drugih pogojev, prav tako pa v Uniji brez 
javne podpore sploh ne bi bile opravljene 
oziroma ne bi bile opravljene v enakem 
obsegu. Namen projektov, ki jih podpira 
sklad InvestEU, je zagotavljati dolgoročne 
zaposlitve, javno infrastrukturo in 
trajnostno rast ter prispevati k doseganju 
podnebnih ciljev Unije;

Or. en

Predlog spremembe 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – odstavek 2 – točka 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) tudi za operacije financiranja in 
naložbene operacije v okviru sklopa za 
strateške evropske naložbe se lahko šteje, 
da zagotavljajo dodatnost, kadar jih drugi 
zasebni in javni subjekti, ki imajo sedež ali 
delujejo v Uniji, brez podpore sklada 
InvestEU ne bi izvedli oziroma jih ne bi 
izvedli v enakem obsegu.

(3) tudi za operacije financiranja in 
naložbene operacije v okviru sklopa za 
strateške evropske naložbe se lahko šteje, 
da zagotavljajo dodatnost, kadar jih drugi 
zasebni in javni subjekti, ki imajo sedež ali 
delujejo v Uniji, brez podpore sklada 
InvestEU ne bi izvedli.

Or. en

Predlog spremembe 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – odstavek 2 – točka 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(b) podporo, ki se zagotavlja prek 
lastniškega ali navideznega lastniškega 
kapitala ali prek dolga z dolgo zapadlostjo, 
cenami, zahtevami glede zavarovanja ali 
drugimi pogoji, ki na trgu ali pri drugih 
javnih virih niso na voljo v zadostnem 
obsegu;

(b) podporo, ki se zagotavlja prek 
lastniškega kapitala, cenami, zahtevami 
glede zavarovanja ali drugimi pogoji, ki na 
trgu ali pri drugih javnih virih niso na voljo 
v zadostnem obsegu;

Or. en

Predlog spremembe 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – odstavek 2 – točka 2 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) podporo skladom, subjektom za 
posebne namene, naložbenim platformam 
ali druge ureditve v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) na področju obrambnih 
dejavnosti: uporabe, razvoja ali 
proizvodnje proizvodov in tehnologij, ki 
jih prepoveduje veljavno mednarodno 
pravo;

(2) uporabe, razvoja ali proizvodnje 
proizvodov in tehnologij, ki jih 
prepoveduje veljavno mednarodno pravo;

Or. en

Predlog spremembe 578
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Bogdan Rzońca

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) razgradnje, obratovanja, adaptacije 
ali gradnje jedrskih elektrarn;

(11) razgradnje in obratovanja jedrskih 
elektrarn;

Or. en

Predlog spremembe 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) naložb, povezanih z rudarstvom ali 
ekstrakcijo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali izgorevanjem trdnih 
fosilnih goriv in nafte, pa tudi naložb v 
zvezi z ekstrakcijo plina. Ta izključitev ne 
velja za:

(12) naložb, povezanih s proizvodnjo, 
predelavo, distribucijo, skladiščenjem, 
prevozom ali zgorevanjem fosilnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 580
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) naložb, povezanih z rudarstvom ali 
ekstrakcijo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali izgorevanjem trdnih 
fosilnih goriv in nafte, pa tudi naložb v 
zvezi z ekstrakcijo plina. Ta izključitev ne 
velja za:

(12) naložb, povezanih z rudarstvom, 
ekstrakcijo, proizvodnjo, predelavo, 
distribucijo, skladiščenjem, prevozom ali 
izgorevanjem fosilnih goriv, pa tudi naložb 
v zvezi z ekstrakcijo plina. Ta izključitev 
ne velja za:
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Or. en

Predlog spremembe 581
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) naložb, povezanih z rudarstvom ali 
ekstrakcijo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali izgorevanjem trdnih 
fosilnih goriv in nafte, pa tudi naložb v 
zvezi z ekstrakcijo plina. Ta izključitev ne 
velja za:

(12) naložb, povezanih z rudarstvom ali 
ekstrakcijo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem ali izgorevanjem fosilnih 
goriv in nafte, pa tudi naložb v zvezi z 
ekstrakcijo plina. Ta izključitev ne velja za:

Or. en

Predlog spremembe 582
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekte, za katere ni primerne 
alternativne tehnologije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 583
Petros Kokalis (Petros Kokkalis), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekte, za katere ni primerne 
alternativne tehnologije;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) projekte, za katere ni primerne 
alternativne tehnologije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) projekte v zvezi s preprečevanjem 
in nadzorovanjem onesnaževanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) projekte, pri katerih se uporabljajo 
naprave za zajemanje in shranjevanje 
ogljika ali za zajemanje in uporabo 
ogljika; industrijske ali raziskovalne 
projekte, s katerimi se glede na veljavne 

črtano
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referenčne vrednosti sistema EU za 
trgovanje z emisijami občutno zmanjšajo 
emisije toplogrednih plinov;

Or. en

Predlog spremembe 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) naložb, povezanih z razgradnjo, 
delovanjem, adaptacijo, gradnjo ali 
podaljšanjem življenjske dobe jedrskih 
elektrarn ali ravnanjem z jedrskimi 
odpadki oziroma njihovim shranjevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Priloga V – del 2 – odstavek 1 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) naložb v letališko infrastrukturo, 
razen v primeru najbolj oddaljenih regij, 
in avtocestno infrastrukturo;

Or. en


