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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0404),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 172, 173, 175(3) in 182(1) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-
0156/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za proračunski nadzor,

– ob upoštevanju pisma Odbora za promet in turizem,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Ocene Komisije, ki izhajajo iz 
podatkov na ravni podjetij, kažejo, da bi 
lahko v letu 2020 potrebe po sanaciji 

(1) Ocene Komisije, ki izhajajo iz 
podatkov na ravni podjetij, kažejo, da bi 
lahko v letu 2020 potrebe po sanaciji 
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kapitalskega trga zaradi pandemije 
COVID-19 znašale približno 720 milijard 
EUR. Ta vrednost bi lahko bila še višja, če 
bi se ukrepi za omejevanje izhoda ohranili 
dlje, kot je trenutno predvideno, ali če bi 
jih bilo treba ponovno uvesti zaradi porasta 
okužb. Če ti kapitalski primanjkljaji ne 
bodo obravnavani, lahko privedejo do 
daljšega obdobja nižjih naložb in višje 
brezposelnosti. Učinek kapitalskega 
primanjkljaja bo neenakomeren po 
sektorjih in državah članicah, kar bo 
privedlo do razlik na enotnem trgu. Poleg 
tega se zmogljivost držav članic za 
zagotavljanje državne pomoči močno 
razlikuje.

kapitalskega trga zaradi pandemije 
COVID-19 znašale približno 720 milijard 
EUR. Ta vrednost bi lahko bila še znatno 
višja, če bi se ukrepi za omejevanje izhoda 
ohranili dlje, kot je trenutno predvideno, ali 
če bi jih bilo treba ponovno uvesti zaradi 
porasta okužb. V izjemnem scenariju bi se 
lahko neposreden učinek na lastniški 
kapital vseh registriranih podjetij (ki 
kotirajo ali ne kotirajo na borzi) v Uniji 
povečal na 1,2 bilijona EUR. Če ti 
kapitalski primanjkljaji ne bodo 
obravnavani, lahko privedejo do daljšega 
obdobja nižjih naložb in višje 
brezposelnosti. Učinek kapitalskega 
primanjkljaja bo neenakomeren po 
sektorjih in državah članicah, kar bo 
privedlo do razlik na enotnem trgu. Poleg 
tega se zmogljivost držav članic za 
zagotavljanje državne pomoči močno 
razlikuje.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Namen instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti je pomagati 
podjetjem, da se prebijejo skozi to težavno 
obdobje, da bodo lahko nosila okrevanje, 
ohraniti stopnje zaposlenosti in izravnati 
pričakovana izkrivljanja na enotnem trgu, 
saj nekatere države članice bržkone 
nimajo na voljo dovolj proračunskih 
sredstev, da bi zagotovile ustrezno 
podporo podjetjem v stiski. Možnost 
nacionalnih ukrepov za podporo plačilni 
sposobnosti podjetij se zato lahko precej 
razlikuje med državami članicami in 
privede do neenakih konkurenčnih 
pogojev. Poleg tega obstaja veliko 
tveganje, da bo učinek pandemije 
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COVID-19 dolgotrajen, zato lahko to 
pomanjkanje zmogljivosti za pomoč 
uspešnim podjetjem povzroči sistemska 
izkrivljanja ter privede do novih neskladij 
ali poglobi obstoječa neskladja. Zaradi 
močne povezanosti gospodarstva Unije bi 
upad gospodarske rasti v enem delu Unije 
imel negativne učinke prelivanja na 
čezmejne dobavne verige in celotno 
gospodarstvo Unije. Tudi obratno, pa bi iz 
istega razloga podpora v enem delu Unije 
z učinki prelivanja pozitivno vplivala na 
čezmejne dobavne verige in celotno 
gospodarstvo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. 
Podpora bi morala biti namenjena 
upravičenim podjetjem, ki delujejo v 
državah članicah in sektorjih, ki jih je kriza 
zaradi COVID-19 najbolj prizadela in/ali v 
katerih je razpoložljivost državne podpore 
plačilni sposobnosti bolj omejena.

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. 
Podpora bi morala biti namenjena tudi 
podjetjem, ki so bila na novo ustanovljena 
pred koncem leta 2020 in so pridobila ali 
upravljajo premoženje ali podružnice 
podjetij v težavah, v smislu okvira državne 
pomoči, ki je bil v veljavi že ob koncu leta 
2019, pod pogojem, da je prišlo do menjav 
v njihovi upravi. Pod določenimi pogoji bi 
morala biti upravičena tudi mikro ali 
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mala podjetja, ki so bila v težavah že 31. 
decembra 2019, saj so upravičena do 
državne pomoči na podlagi začasnega 
okvira za ukrepe državne pomoči7a. 
Podpora bi morala biti namenjena 
upravičenim podjetjem, ki delujejo v 
državah članicah in sektorjih, ki jih je kriza 
zaradi COVID-19 najbolj prizadela in/ali v 
katerih je razpoložljivost možnosti državne 
podpore plačilni sposobnosti bolj omejena.

_________________ _________________
7 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 
junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

7 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 
junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 
L 187, 26.6.2014, str. 1).
7a Sporočilo Komisije z dne 
20. marca 2020 z naslovom Začasni okvir 
za ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Usmerjevalni odbor bi moral v 
skladu s kazalci in metodologijo, ki jo 
opredeli Komisija, določiti posebne 
omejitve geografske koncentracije za 
sklop za podporo plačilni stabilnosti, da bi 
zagotovil, da glavnina jamstva EU v 
okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti podpira upravičena podjetja v 
državah članicah in sektorjih, ki so bili 
zaradi pandemije COVID-19 gospodarsko 
najbolj prizadeti, oziroma upravičena 
podjetja v državah članicah, v katerih je 
razpoložljivost državne podpore za 
plačilno sposobnost najbolj omejena. 
Omejitve se lahko skozi čas posodabljajo 
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glede na posledice pandemije COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Rezervacije za jamstvo EU bi bilo 
treba ustrezno povečati. Glede na visoko 
raven tveganosti naložbenih operacij in 
operacij financiranja v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti bi bilo treba 
splošno stopnjo rezervacij za EFSI 
prilagoditi na 45,8 %.

(6) Rezervacije za jamstvo EU bi bilo 
treba ustrezno povečati. Tudi ob 
pravočasni podpori z lastniškim kapitalom 
je mogoče pričakovati višje stopnje 
stečajev in odpisa kot v obdobju pred 
krizo, zlasti v primeru ponovne uvedbe 
ukrepov omejitve gibanja ali dolgoročnih 
omejitev gospodarske dejavnosti. Glede na 
visoko raven tveganosti naložbenih 
operacij in operacij financiranja v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti bi 
bilo treba splošno stopnjo rezervacij za 
EFSI prilagoditi na 45,8 %.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Brez poseganja v pristojnosti Sveta 
glede izvajanja Pakta za stabilnost in rast 
bi bilo treba enkratne prispevke, ki jih v 
EFSI ali v tematske ali večdržavne 
naložbene platforme, subjekte ali sklade 
za posebne namene ter druge ureditve, 
vzpostavljene za izvajanje sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti, vplačajo 
države članice – in sicer bodisi država 
članica bodisi nacionalne spodbujevalne 
banke, ki so razvrščene v sektor država ali 
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delujejo v imenu države članice – 
načeloma obravnavati kot enkratne 
ukrepe v smislu člena 5 Uredbe Sveta 
(ES) št. 1466/97 in člena 3 Uredbe Sveta 
(ES) št. 1467/97.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Načini zagotavljanja podpore bi 
morali biti prilagodljivi glede na potrebe 
po različnih rešitvah v različnih državah 
članicah. Med drugim bi morali vključevati 
financiranje, jamstvo ali naložbe s strani 
skupine EIB za obstoječe neodvisno 
upravljane sklade ali subjekte za posebne 
namene, ki vlagajo v upravičena podjetja. 
Poleg tega bi se lahko podpora usmerjala 
prek novih neodvisno upravljanih skladov, 
vključno s skupinami upravljavcev 
skladov, ki prvič zbirajo financiranje, ali 
prek subjektov za posebne namene, ki so 
vzpostavljeni na evropski, regionalni ali 
nacionalni ravni prav v ta namen, da bi 
imeli koristi od jamstva EU in vlagali v 
upravičena podjetja. Jamstvo EU bi se 
lahko uporabilo tudi za jamstvo ali 
financiranje posredovanja s strani 
nacionalne spodbujevalne banke ali 
institucije v skladu s pravili o državni 
pomoči, in sicer skupaj z zasebnimi 
vlagatelji v podporo upravičenim 
podjetjem. Preprečiti bi bilo treba 
neupravičeno izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

(8) Načini zagotavljanja podpore bi 
morali biti prilagodljivi glede na potrebe 
po različnih rešitvah v različnih državah 
članicah. Med drugim bi morali vključevati 
financiranje, jamstvo ali naložbe s strani 
skupine EIB za obstoječe neodvisno 
upravljane sklade ali subjekte za posebne 
namene, ki vlagajo v upravičena podjetja. 
Poleg tega bi se lahko podpora usmerjala 
prek novih neodvisno upravljanih skladov, 
vključno s skupinami upravljavcev 
skladov, ki prvič zbirajo financiranje, ali 
prek subjektov za posebne namene, ki so 
vzpostavljeni na evropski, regionalni ali 
nacionalni ravni prav v ta namen, da bi 
imeli koristi od jamstva EU in vlagali v 
upravičena podjetja. Zasebni sovlagatelji 
bi morali nositi znaten delež izgub. 
Jamstvo EU bi se lahko uporabilo tudi za 
jamstvo ali financiranje posredovanja s 
strani nacionalne spodbujevalne banke ali 
institucije v skladu s pravili o državni 
pomoči, in sicer skupaj z zasebnimi 
vlagatelji v podporo upravičenim 
podjetjem. Preprečiti bi bilo treba 
neupravičeno izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en



PR\1210910SL.docx 11/41 PE655.850v01-00

SL

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kapitalski skladi, subjekti za 
posebne namene, naložbene platforme in 
nacionalne spodbujevalne banke in 
institucije bi morali upravičenim 
podjetjem, razen subjektom, usmerjenim v 
zakup (ali nadomestni kapital) za namene 
odprodaje premoženja podjetij, zagotoviti 
lastniški kapital ali navidezni lastniški 
kapital (kot so hibridni dolg, prednostne 
delnice ali zamenljivi lastniški kapital).

(9) Kapitalski skladi, subjekti za 
posebne namene, naložbene platforme in 
nacionalne spodbujevalne banke in 
institucije bi morali upravičenim 
podjetjem, razen subjektom, usmerjenim v 
zakup (ali nadomestni kapital) za namene 
odprodaje premoženja podjetij, zagotoviti 
lastniški kapital ali navidezni lastniški 
kapital (kot so hibridni dolg, podrejeni 
dolg, prednostne delnice ali zamenljivi 
lastniški kapital). Posredniki v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti bi 
morali imeti sedež v državi članici in 
delovati v Uniji. Usmerjevalni odbor bi 
moral za namene javnega reda in varnosti 
določiti vse potrebne zahteve v zvezi z 
nadzorom posrednikov (skladov, subjektov 
za posebne namene in drugih).

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V primeru, ko bi neurejene 
razmere na finančnih trgih preprečevale 
izboljšanje kapitalske osnove družb in 
njihove plačilne sposobnosti, bi morali 
EIB in Komisija izvesti ustrezne 
spremembe, tudi plačila za jamstvo EU, 
da bi prispevali k zmanjšanju stroškov 
financiranja operacije, ki jih krije 
upravičenec do financiranja EIB v sklopu 
za podporo plačilni sposobnosti, da bi 
podprli podporo iz tega sklopa. Podobno 
bi bilo treba ravnati v primerih, ko je 
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treba zagotoviti, da EFSI podpira projekte 
manjšega obsega. Če bi se z uporabo 
lokalnih ali regionalnih posrednikov 
zmanjšali stroški podpore iz EFSI za 
projekte manjšega obsega, bi bilo treba 
razmisliti tudi o tej možnosti.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Bistveno je, da se sklop za podporo 
plačilni sposobnosti vzpostavi čim prej v 
letu 2020 in da se zagotovi, da lahko 
začne v letu 2021 hitro v celoti delovati. 
Da bi se zagotovila hitra 
operacionalizacija instrumenta za 
podporo plačilni sposobnosti, bi morala 
EIB predlagati naložbenemu odboru, naj 
odobri podporo jamstva EU v okviru 
sklopa za podporo plačilne sposobnosti za 
jamstva ali financiranje, ki jih je 
zagotovila v obdobju med začetkom 
veljavnosti te uredbe ter podpisom 
spremenjenega sporazuma o EFSI med 
Komisijo in EIB.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Da bi se izognili zlorabam in čim 
bolj povečali učinek na realno 
gospodarstvo in zaposlovanje, bi morale v 
obdobju jamstva za podjetja, ki so 
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upravičena do financiranja iz EFSI prek 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti v 
znesku 30 milijonov EUR ali več, veljati 
omejitve izplačila dividend, plač 
vodstvenega osebja in odkupov delnic.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Določiti bi bilo treba znesek v 
višini 100 000 000 EUR v podporo 
vzpostavitvi in upravljanju investicijskih 
skladov, subjektov za posebne namene in 
naložbenih platform v državah članicah, 
zlasti tistih, ki nimajo razvitih trgov 
lastniških vrednostnih papirjev, ter v 
podporo zelenemu in digitalnemu prehodu 
podjetij, ki se financirajo v okviru sklopa 
za podporo plačilni sposobnosti.

(13) Določiti bi bilo treba znesek v 
višini 150 000 000 EUR v podporo 
vzpostavitvi in upravljanju investicijskih 
skladov, subjektov za posebne namene in 
naložbenih platform v državah članicah, 
zlasti tistih, ki nimajo razvitih trgov 
lastniških vrednostnih papirjev, ter v 
podporo zelenemu in digitalnemu prehodu 
podjetij, ki se financirajo v okviru sklopa 
za podporo plačilni sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Ko bo ustanovljen naložbeni odbor 
v okviru uredbe o programu InvestEU, bi 
moral postati odgovoren za odobritev 
jamstva EU tudi v skladu s to uredbo.

(14) Ko bo vzpostavljen naložbeni odbor 
v okviru uredbe o programu InvestEU, bi 
moral postati odgovoren za odobritev 
jamstva EU tudi v skladu s to uredbo. 
Oblikovati bi bilo treba posebno sestavo 
naložbenega odbora glede na svojstvenost 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Da se zagotovi odgovornost do 
evropskih državljanov, bi morala EIB 
redno poročati Evropskemu parlamentu 
in Svetu o napredku, učinku in operacijah 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, zlasti kar zadeva število 
opravljenih operacij, geografsko 
porazdelitev in socialni vliv. Na zahtevo 
Evropskega parlamenta bi morala 
predsednik usmerjevalnega odbora in 
izvršni direktor sodelovati na 
predstavitvah in v določenem roku 
odgovarjati na vprašanja. Komisija bi 
morala letno poročati o stanju 
Jamstvenega sklada.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Podpora, ki se zagotovi v sklopu za 
podporo plačilni sposobnosti, bi morala 
vključevati določbe, s katerimi se poskrbi 
za zasledovanje prizadevanj za 
preprečevanje izogibanja davkom, goljufij 
in zlorab ter za ohranitev dobrega 
delovanja notranjega trga.

Or. en

Predlog spremembe 16
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Za dopolnitev nebistvenih 
elementov te uredbe, povezanih z 
ugotavljanjem, katere države članice in 
kateri sektorji so bili najbolj prizadeti ter v 
katerih državah članicah je možnost 
državne podpore za plačilno sposobnost 
bolj omejena, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov 
v skladu s členom 290 PDEU, kar zadeva 
opredelitev kazalnikov in metodologije za 
njihovo uporabo. Zlasti je pomembno, da 
se Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. 
aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 
Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se 
sistematično lahko udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v odstavku 1 člena 2 se doda nova 
točka 9a:
(9a) „subjekt za posebne namene“ 
pomeni za namene sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti pravni subjekt, ki je 
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kot tak uradno registriran pri 
nacionalnem organu in zanj veljajo 
davčne in druge pravne obveznosti države 
članice, v kateri ima sedež.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka v

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) v členu 4 se točka (v) točke (a) 
odstavka 2 spremeni:

„(v) postopke, ki brez poseganja v Protokol 
št. 5 o statutu Evropske investicijske 
banke, ki je priložen PEU in PDEU, ter v 
pristojnosti EIB, ki so v njem določene, 
prispevajo k zmanjšanju stroškov 
financiranja operacij, ki jih nosi 
upravičenec do financiranja EIB iz EFSI, 
zlasti s spremembo plačila za jamstvo EU, 
kjer je to potrebno, predvsem v primerih, 
ko bi neurejene razmere na finančnem trgu 
preprečile uresničitev izvedljivega projekta 
ali bi bilo treba omogočiti ustanovitev 
naložbene platforme ali financiranje 
projektov v sektorjih ali na območjih, kjer 
je opaziti znatno nedelovanje trga ali 
neoptimalne naložbene okoliščine, razen če 
to močno vpliva na financiranje, potrebno 
za oblikovanje rezervacij jamstvenega 
sklada;“;

„(v) postopke, ki brez poseganja v Protokol 
št. 5 o statutu Evropske investicijske 
banke, ki je priložen PEU in PDEU, ter v 
pristojnosti EIB, ki so v njem določene, 
prispevajo k zmanjšanju stroškov 
financiranja operacij, ki jih nosi 
upravičenec do financiranja EIB iz EFSI, 
tudi s spremembo plačila za jamstvo EU, 
kjer je to potrebno, predvsem v primerih, 
ko bi neurejene razmere na finančnem trgu 
preprečile uresničitev izvedljivega projekta 
ali bi bilo treba omogočiti ustanovitev 
naložbene platforme ali financiranje 
projektov v sektorjih ali na območjih, kjer 
je opaziti znatno nedelovanje trga ali 
neoptimalne naložbene okoliščine, ali za 
izboljšanje osnove lastniškega kapitala 
podjetij in njihove plačilne sposobnosti, 
razen če to močno vpliva na financiranje, 
potrebno za oblikovanje rezervacij 
jamstvenega sklada;“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Predlog spremembe 19
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 4 – odstavek 2 – točka b – točka i

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3b) v členu 4 se točka (i) točke (b) 
odstavka 2 spremeni:

(i) sestavo in številom članov 
usmerjevalnega odbora;

(i) sestavo in številom članov 
usmerjevalnega odbora ter posebno 
določbo glede povračila potnih stroškov in 
stroškov nastanitve strokovnjaka, ki ga 
imenuje Evropski parlament;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 1a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vendar se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti odobri le, če 
to koristi podjetjem, ki ob koncu leta 2019 
niso bila v težavah v smislu državne 
pomoči8, vendar se od takrat soočajo s 
precejšnjimi tveganji za plačilno 
sposobnost zaradi krize, ki jo je povzročila 
pandemija COVID-19;

vendar se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti odobri le, če 
to koristi podjetjem, ki ob koncu leta 2019 
niso bila v težavah v smislu državne 
pomoči8, vendar se od takrat soočajo s 
precejšnjimi tveganji za plačilno 
sposobnost zaradi krize, ki jo je povzročila 
pandemija COVID-19, ali če to koristi 
podjetjem, ustanovljenim dne 31. 
decembra 2020 ali prej, ki so pridobila ali 
upravljajo sredstva ali podružnice 
podjetja, ki je bilo v težavah v smislu 
državne pomoči že ob koncu leta 2019, 
pod pogojem, da njihova uprava ni ista, 
kot je bila uprava podjetja v težavah v 
smislu državne pomoči.
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Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) v členu 6 se v odstavek 1 vključi 
nov pododstavek:
Z odstopanjem od točke (a) se podpora iz 
sklopa za podporo plačili sposobnosti 
lahko odobri mikro ali malim podjetjem (v 
smislu priloge I k Uredbi Komisije (EU) 
št. 651/2014), ki so bila v težavah že 31. 
decembra 2019, pod pogojem, da niso v 
kolektivnem postopku glede plačilne 
sposobnosti po nacionalni zakonodaji in 
da niso prejela pomoči za reševanje, razen 
če so vrnila posojilo ali preklicala jamstvo 
v trenutku odobritve podpore iz sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti*, oziroma 
niso prejela pomoči za prestrukturiranje, 
razen če se zanje načrt za 
prestrukturiranje ne uporablja več v 
trenutku, ko je odobrena podpora iz 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti**.
_________________
* Oziroma, če so prejela pomoč za 
reševanje, so vrnila posojilo ali preklicala 
jamstvo v trenutku odobritve pomoči.
** Oziroma, če so prejela pomoč za 
prestrukturiranje, se zanje načrt za 
prestrukturiranje ne uporablja več v 
trenutku, ko je odobrena pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) v členu 6 se doda naslednji 
odstavek 3:

črtano

3. Ne glede na odstavek 2 so lahko 
podoperacije finančnih posrednikov 
omejene na najmanjšo velikost operacij 
financiranja in naložbenih operacij v 
okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) v odstavku 2 člena 7 se doda nova 
točka (ea):
(ea) spoštovanje načela, da „se ne sme 
bistveno škodovati“, kot je določeno v 
točki 17 člena 2 Uredbe (EU) 2019/2088 
Evropskega parlamenta in Sveta *.
_________________
* Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 
2019 o razkritjih, povezanih s 
trajnostnostjo, v sektorju finančnih 
storitev (UL L 317, 9.12.2019, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 24
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 3 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7b) v členu 7 se pododstavek 3 
odstavka 6 nadomesti z naslednjim:

Evropski parlament čim prej, najkasneje pa 
v štirih tednih po datumu, ko mu je bilo 
sporočeno ime izbranega kandidata, izvede 
predstavitev kandidata za vsak položaj.

Evropski parlament čim prej, najkasneje pa 
v štirih tednih po datumu, ko mu je bilo 
sporočeno ime izbranega kandidata, izvede 
javno predstavitev kandidata za vsak 
položaj.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 25
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 8 – pododstavek 3 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) v pododstavku 3 odstavka 8 člena 7 
se doda nova točka (la): 
(la) lastniški kapital in hibridno 
financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 d (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 8 – pododstavek 3 – točka 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7d) v pododstavku 3 odstavka 8 člena 7 
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se doda nova točka (lb):
(lb) postopki v primeru insolventnosti.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevne operacije so skladne s politikami 
Unije, vključno z evropskim zelenim 
dogovorom in strategijo o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope10, ter 
podpirajo vključujoče in simetrično 
okrevanje po koncu pandemije COVID-19 
in katerega koli od naslednjih splošnih 
ciljev:

Zadevne operacije so skladne s politikami 
Unije, vključno z evropskim zelenim 
dogovorom, novo industrijsko strategijo za 
Evropo* in strategijo o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope, ter podpirajo 
vključujoče in simetrično okrevanje po 
koncu pandemije COVID-19 in katerega 
koli od naslednjih splošnih ciljev:

_________________
* COM(2020)102 final.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) EIB zagotavlja, da se večina 
financiranja iz EFSI 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.

(c) EIB zagotavlja, da se večina 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti uporabi za 
podporo upravičenim podjetjem v državah 
članicah, v katerih je razpoložljivost 
možnosti državne podpore plačilni 
sposobnosti bolj omejena.
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Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalni odbor po potrebi zagotovi 
podrobna navodila v zvezi s točkami (a) do 
(c).

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 23 določi kazalnike, ki jih 
usmerjevalni odbor uporabi za 
ugotavljanje, katere države članice in 
katere sektorje je pandemija COVID-19 
najbolj prizadela ter v katerih državah 
članicah je možnost državne podpore za 
plačilno sposobnost bolj omejena, skupaj 
z metodologijo za uporabo teh kazalnikov.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) v odstavku 5 člena 9 se doda nov 
pododstavek 3a:
Usmerjevalni odbor zagotovi podrobna 
navodila glede izpostavljenosti do izgub 
zasebnih sovlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14b) v členu 9 se pododstavek 2 
odstavka 6 nadomesti z naslednjim:

EIB lahko uporabi jamstvo EU do najvišje 
skupne zgornje meje, ki ustreza 1 % vseh 
neporavnanih obveznosti iz naslova 
jamstva EU, za kritje stroškov, ki bi jih 
krili upravičenci operacij financiranja in 
naložbenih operacij, vendar zaradi 
neizpolnitve obveznosti niso bili izterjani.

EIB lahko uporabi jamstvo EU do najvišje 
skupne zgornje meje, ki ustreza 1 % vseh 
neporavnanih obveznosti iz naslova 
jamstva EU, za kritje stroškov, ki bi jih 
krili upravičenci operacij financiranja in 
naložbenih operacij, vendar zaradi 
neizpolnitve obveznosti niso bili izterjani. 
Za operacije, ki se uvrščajo v sklop 
podpore za plačilno sposobnost, se ta meja 
dvigne na 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 c (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) v členu 9 se doda nov pododstavek 
7a:
7a. Upravičenci, ki prejmejo 
financiranje iz EFSI v višini 30 milijonov 
EUR ali več, ne izplačajo dividend, ne 
izvedejo neobveznih kuponskih plačil in 
ne odkupujejo delnic. Plača katerega koli 
člana uprave upravičenca, ki prejme 
financiranje iz EFSI v višini 30 milijonov 
EUR ali več, ne presega fiksnega dela 
plače tega člana uprave na dan 
31. decembra 2019. Za osebo, ki postane 
član uprave ob odobritvi financiranja iz 
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EFSI 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 33

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2 

Veljavno besedilo Predlog spremembe

v členu 14 se pododstavek 2 odstavka 1 
nadomesti z naslednjim:

„EIAH lahko zagotavlja tehnično pomoč 
na področjih, navedenih v členu 9(2), zlasti 
na področju energetske učinkovitosti, 
TEN-T in mobilnosti v mestih. Prav tako 
podpira pripravo projektov na področju 
podnebnih ukrepov in krožnega 
gospodarstva ali njihovih delov, zlasti v 
okviru COP21, pripravo projektov v 
digitalnem sektorju ter pripravo projektov 
iz druge alinee tretjega pododstavka člena 
5(1).“;

„EIAH lahko zagotavlja tehnično pomoč 
na področjih, navedenih v členu 9(2), zlasti 
na področju energetske učinkovitosti, 
TEN-T in mobilnosti v mestih. Prav tako 
podpira pripravo projektov na področju 
podnebnih ukrepov in krožnega 
gospodarstva ali njihovih delov, zlasti v 
okviru evropskega zelenega dogovora in 
Pariškega sporazuma, pripravo projektov 
v digitalnem sektorju ter pripravo 
projektov iz druge alinee tretjega 
pododstavka člena 5(1).“;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 – točka b a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14 – odstavek 4



PR\1210910SL.docx 25/41 PE655.850v01-00

SL

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ba) v členu 14 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

4. Pristojbine, ki jih zaračunava EIB 
za storitve EIAH iz odstavka 2, se 
uporabljajo za kritje stroškov operacij 
EIAH in zagotavljanje navedenih. 
Pristojbine za MSP so omejene na tretjino 
stroškov tehnične pomoči, ki jo prejmejo. 
Storitve EIAH, ki se zagotavljajo nosilcem 
javnih projektov poleg tistih, ki so že na 
voljo v okviru programov Unije, so 
brezplačne.

4. Pristojbine, ki jih zaračunava EIB 
za storitve EIAH iz odstavka 2, se 
uporabljajo za kritje stroškov operacij 
EIAH in zagotavljanje navedenih. 
Pristojbine za MSP so omejene na tretjino 
stroškov tehnične pomoči, ki jo prejmejo, 
razen za sklop za podporo plačilni 
sposobnosti, kjer je tehnična pomoč za 
MSP brezplačna. Storitve EIAH, ki se 
zagotavljajo nosilcem javnih projektov 
poleg tistih, ki so že na voljo v okviru 
programov Unije, so brezplačne.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25 – točka b b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14 – odstavek 9

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(bb) v členu 14 se odstavek 9 nadomesti 
z naslednjim:

9. EIB do 1. septembra 2016 in nato vsako 
leto predloži Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Komisiji poročilo v zvezi s 
storitvami, ki jih zagotavlja EIAH na 
podlagi odstavka 2, in izvrševanjem 
svojega proračuna. Poročilo vsebuje 
informacije o prejetih pristojbinah in 
njihovi uporabi.

9. EIB do 1. septembra 2016 in nato 
vsako leto predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji poročilo v 
zvezi s storitvami, ki jih zagotavlja EIAH 
na podlagi odstavka 2, in izvrševanjem 
svojega proračuna. Poročilo vsebuje 
informacije o prejetih pristojbinah in 
njihovi uporabi. EIB do 1. decembra 2021 
in nato vsako leto predloži Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji posebno 
poročilo v zvezi s storitvami, ki jih 
zagotavlja EIAH na podlagi odstavka 2 v 
okviru sklopa za podporo plačilni 
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sposobnosti.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Znesek v višini do 150 000 000 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 ter na 
skladih, naložbenih platformah in 
subjektih za posebne namene, ki nudijo 
podporo MSP. Tehnična pomoč je na voljo 
tudi za podporo zelenemu in digitalnemu 
prehodu podjetij, ki se financirajo v okviru 
tega sklopa, zlasti kar zadeva MSP.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 15 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe
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(26a) v členu 15 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

1. Komisija ob podpori EIB vzpostavi 
pregleden Evropski portal naložbenih 
projektov (EIPP), kjer so zbrani sedanji in 
prihodnji naložbeni projekti v Uniji. 
Zasnovan je kot javno dostopna in 
uporabniku prijazna zbirka podatkov z 
ustreznimi informacijami za vsak projekt.

1. Komisija ob podpori EIB vzpostavi 
pregleden Evropski portal naložbenih 
projektov (EIPP), kjer so zbrani sedanji in 
prihodnji naložbeni projekti v Uniji za 
vsakega od treh sklopov. Zasnovan je kot 
javno dostopna in uporabniku prijazna 
zbirka podatkov z ustreznimi 
informacijami za vsak projekt.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 27
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1a

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.

O operacijah v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti se poroča ločeno, 
kakor je primerno in določeno v 
sporazumu o EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 16 – odstavek 6

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(28a) v členu 16 se odstavek 6 nadomesti 
z naslednjim:

6. Komisija vsako leto do 31. marca v 6. Komisija vsako leto do 31. marca v 
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okviru svojih računovodskih izkazov 
predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču potrebne informacije 
o stanju Jamstvenega sklada. Poleg tega 
jim vsako leto do 31. maja predloži 
poročilo o upravljanju Jamstvenega sklada 
v preteklem koledarskem letu, vključno z 
oceno o ustreznosti ciljnega zneska in ravni 
sredstev Jamstvenega sklada ter o tem, ali 
Jamstveni sklad potrebuje dodatna 
sredstva. Letno poročilo vsebuje 
predstavitev finančnega stanja Jamstvenega 
sklada na koncu preteklega koledarskega 
leta, finančnih tokov v preteklem 
koledarskem letu, pa tudi pomembne 
transakcije in vse relevantne informacije o 
finančnih računih. Vsebuje tudi informacije 
o finančnem upravljanju, uspešnosti in 
tveganju Jamstvenega sklada na koncu 
preteklega koledarskega leta.

okviru svojih računovodskih izkazov 
predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču potrebne informacije 
o stanju Jamstvenega sklada. Poleg tega 
jim vsako leto do 31. maja predloži 
poročilo o upravljanju Jamstvenega sklada 
v preteklem koledarskem letu, vključno z 
oceno o ustreznosti ciljnega zneska in ravni 
sredstev Jamstvenega sklada ter o tem, ali 
Jamstveni sklad potrebuje dodatna 
sredstva. Letno poročilo vsebuje 
predstavitev finančnega stanja Jamstvenega 
sklada na koncu preteklega koledarskega 
leta, finančnih tokov v preteklem 
koledarskem letu, pa tudi pomembne 
transakcije in vse relevantne informacije o 
finančnih računih. Vsebuje tudi informacije 
o finančnem upravljanju, uspešnosti in 
tveganju Jamstvenega sklada na koncu 
preteklega koledarskega leta. Komisija do 
31. decembra 2021 in nato vsako leto 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Računskemu sodišču predloži poročilo o 
sklopu za podporo plačilni sposobnosti.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 18 – odstavek 3 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29a) točka (a) odstavka 3 člena 18 se 
nadomesti z naslednjim:

(a) EIB objavi izčrpno poročilo o 
delovanju EFSI, ki vključuje oceno učinka 
EFSI na naložbe v Uniji, ustvarjanje 
delovnih mest in dostop do financiranja za 
MSP in podjetja s srednje veliko tržno 

(a) EIB objavi izčrpno poročilo o 
delovanju EFSI, ki vključuje oceno učinka 
EFSI na naložbe v Uniji, ustvarjanje 
delovnih mest, plačilno sposobnost 
podjetij in dostop do financiranja za MSP 
in podjetja s srednje veliko tržno 



PR\1210910SL.docx 29/41 PE655.850v01-00

SL

kapitalizacijo; kapitalizacijo;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 18 – odstavek 3 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29b) v odstavku 3 člena 18 se točka b 
nadomesti z naslednjim:

(b) Komisija objavi izčrpno poročilo o 
uporabi jamstva EU in delovanju 
Jamstvenega sklada.

(b) Komisija objavi podrobno poročilo 
o uporabi jamstva EU in delovanju 
Jamstvenega sklada ter o njegovem vplivu 
na okrevanje Unije in plačilno sposobnost 
podjetij v Uniji.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 c (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 19 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29c) v členu 19 se doda nov odstavek 
2a:
Za operacije v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti upravičenci in 
finančni posredniki, ki so družbe s 
konsolidiranim čistim prihodkom v 
znesku 750 000 000 EUR ali več, 
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pripravijo letno poročilo o davčnih 
informacijah v zvezi z dohodki, ki je 
brezplačno na voljo javnosti. Poročilo je 
razčlenjeno po davčnih jurisdikcijah in za 
vsako jurisdikcijo, v kateri posluje 
podjetje, zajema:
(a) ime podjetja in, če je ustrezno, 
seznam vseh njegovih odvisnih podjetij, 
kratek opis narave njihovih dejavnosti in 
njihove različne geografske lokacije;
(b)  število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa;
(c) osnovna sredstva razen denarnih 
sredstev ali njihovih ustreznikov;
(d) znesek čistega prihodka, ki 
vključuje ločeno naveden prihodek, 
ustvarjen s povezanimi strankami, in 
prihodek, ustvarjen z nepovezanimi 
strankami;
(e) znesek dobička ali izgube pred 
davkom od dohodkov;
(f) znesek obračunanega davka od 
dohodkov (za tekoče leto), ki je odhodek 
za davek, pripoznan v zvezi z obdavčljivim 
dobičkom ali izgubo poslovnega leta 
podjetij in podružnic, ki so rezidenti za 
davčne namene v zadevni davčni 
jurisdikciji;
(g) znesek plačanega davka od 
dohodkov, ki je znesek davka od 
dohodkov, ki so ga v zadevnem poslovnem 
letu plačali podjetja in podružnice, ki so 
rezidenti za davčne namene v zadevni 
davčni jurisdikciji;
(h) znesek akumuliranega dobička;
(i) izkazani kapital;
(j) podrobnosti o prejetih javnih 
prispevkih in morebitnih donacijah 
politikom, političnim skupinam ali 
fundacijam s političnimi cilji;
(k) ali imajo podjetje, odvisna podjetja 
ali podružnice koristi od preferencialne 
davčne obravnave, v okviru ureditve za 
obdavčitev intelektualne lastnine ali 
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enakovrednih ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 d (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 19 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29d) v členu 19 se doda nov odstavek 
2b:
Zaradi varovanja poslovno občutljivih 
informacij in za zagotovitev poštene 
konkurence se upravičencem in 
finančnim posrednikom, za katere se 
uporablja ta zahteva, dovoli, da iz poročila 
o dejavnostih v eni ali več posebnih 
davčnih jurisdikcijah začasno izpustijo 
eno ali več informacij iz tega člena, kadar 
je narava teh informacij takšna, da bi 
njihovo razkritje resno škodovalo 
poslovnemu položaju podjetja. Izpustitev 
ne sme onemogočiti poštenega in 
uravnoteženega razumevanja davčnega 
položaja podjetja. Izpustitev se v poročilu 
navede skupaj s pojasnilom za vsako 
davčno jurisdikcijo, razlogom zanjo in z 
navedbo ustrezne davčne jurisdikcije 
oziroma jurisdikcij.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 e (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 19 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(29e) v členu 19 se doda nov 
odstavek 2c:
Ta zahteva glede objave preneha veljati do 
31. decembra 2026, ko se iztečejo pogodbe 
med EIB ali EIS in upravičencem ali 
finančnim posrednikom za operacije.

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 f (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29f) v členu 22 se pododstavek 2 
odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

EIB in EIS prav tako ne začenjata novih ali 
podaljšanih operacij s subjekti, 
registriranimi ali ustanovljenimi v 
jurisdikcijah, ki so na seznamu ustrezne 
politike Unije o nekooperativnih 
jurisdikcijah ali ki so na podlagi člena 9(2) 
Direktive (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta opredeljene kot tretje 
države z visokim tveganjem, ali pa 
dejansko ne spoštujejo davčnih standardov 
Unije oziroma mednarodno dogovorjenih 
davčnih standardov glede preglednosti in 
izmenjave informacij.

EIB in EIS prav tako ne začenjata novih ali 
podaljšanih operacij s subjekti, 
registriranimi ali ustanovljenimi v 
jurisdikcijah, ki so na seznamu ustrezne 
politike Unije o nekooperativnih 
jurisdikcijah ali ki so na podlagi člena 9(2) 
Direktive (EU) 2018/1673 Evropskega 
parlamenta in Sveta opredeljene kot tretje 
države z visokim tveganjem, ali pa 
dejansko ne spoštujejo davčnih standardov 
Unije oziroma mednarodno dogovorjenih 
davčnih standardov glede preglednosti in 
izmenjave informacij.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 g (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 22 – odstavek 2
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29g) v členu 22 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

2. EIB pri svojih operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah, ki jih 
zajema ta uredba, uporablja načela in 
standarde, določene v pravu Unije o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti v Uredbi (EU) 2015/847 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Direktivi (EU) 
2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta. 
EIB zlasti zagotovi, da tako za neposredno 
financiranje kot financiranje prek 
posrednikov na podlagi te uredbe velja 
obveznost razkritja informacij o dejanskem 
lastništvu v skladu z Direktivo (EU) 
2015/849.

2. EIB pri svojih operacijah 
financiranja in naložbenih operacijah, ki jih 
zajema ta uredba, uporablja načela in 
standarde, določene v pravu Unije o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma, 
zlasti v Uredbi (EU) 2015/847 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Direktivi (EU) 
2018/1673 Evropskega parlamenta in 
Sveta. EIB zlasti zagotovi, da tako za 
neposredno financiranje kot financiranje 
prek posrednikov na podlagi te uredbe 
velja obveznost razkritja informacij o 
dejanskem lastništvu v skladu z Direktivo 
(EU) 2018/1673.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 h (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29h) doda se nov člen 22a:
Člen 22a
Načela dobrega davčnega upravljanja
1. Finančni posredniki ali odobreni 
upravičeni subjekti, ki izvajajo projekte v 
sklopu podpore za plačilno sposobnost, 
nimajo aranžmajev, o katerih se poroča v 
skladu z Direktivo Sveta (EU) 2018/822*, 
kar zadeva čezmejne aranžmaje, o katerih 
se poroča, razen če se ti subjekti zavežejo, 
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da bodo razveljavili zadevne aranžmaje, o 
katerih se poroča, v dvanajstih mesecih od 
datuma pogodbe med EIB in 
upravičencem ali finančnim posrednikom. 
V sklopu podpore za plačilno sposobnost 
velika podjetja v smislu 
Direktive 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta** o letnih 
računovodskih izkazih, konsolidiranih 
računovodskih izkazih in povezanih 
poročilih nekaterih vrst podjetij, ki so 
upravičenci, nimajo aranžmajev, o katerih 
se poroča v skladu z Direktivo Sveta (EU) 
2018/822, kar zadeva čezmejne 
aranžmaje, o katerih se poroča, razen če 
se taka podjetja zavežejo, da bodo 
razveljavila zadevne aranžmaje, o katerih 
se poroča, v dvanajstih mesecih od 
datuma pogodbe med EIB in 
upravičencem ali finančnim posrednikom.
2. V skladu s priporočilom Komisije 
C(2020)4885 končno*** subjekti, ki so 
upravičeni v sklopu za podporo plačilni 
sposobnosti:
(a) niso rezidenti za davčne namene v 
jurisdikcijah, ki so na seznamu EU z 
nekooperativnimi jurisdikcijami, oziroma 
niso ustanovljeni po zakonodaji teh 
jurisdikcij;
(b) niso pod neposrednim ali posrednim 
nadzorom delničarjev iz jurisdikcij, ki so 
na seznamu EU z nekooperativnimi 
jurisdikcijami, do dejanskega lastnika, kot 
je opredeljen v členu 3(6) Direktive (EU) 
2015/849****;
(c) ne nadzorujejo, neposredno ali 
posredno, hčerinskih družb ali lastnih 
stalnih jurisdikcij;
(d) nimajo skupnega lastništva s podjetji v 
jurisdikcijah, ki so na seznamu EU z 
nekooperativnimi jurisdikcijami.
Povezave z nekooperativnimi 
jurisdikcijami, ki so uvrščene na seznam 
EU, se lahko zanemarijo, če podjetje 
dokaže, da je izpolnjena katera od 
naslednjih okoliščin:
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(a) stopnja davčnih obveznosti v zadnjih 
treh letih v državi članici, ki dodeli 
podporo, se šteje za ustrezno glede na 
celotne prihodke ali obseg dejavnosti 
podjetja, ki prejme podporo, na 
nacionalni ravni in na ravni skupine, v 
tem obdobju;
(b) podjetje se pravno zaveže, da bo v 
kratkem roku odpravilo svoje povezave z 
nekooperativnimi jurisdikcijami, ki so 
uvrščene na seznam EU, kar se ustrezno 
spremlja in sankcionira v primeru 
neuresničitve. 
Države članice ne upoštevajo povezav z 
nekooperativnimi jurisdikcijami, ki so 
uvrščene na seznam EU, če je podjetje 
gospodarsko močno prisotno (z oporo v 
osebju, opremi, premoženju in prostorih, 
kar dokazujejo ustrezna dejstva in 
okoliščine) in opravlja pomembno 
gospodarsko dejavnost v nekooperativnih 
jurisdikcijah, ki so uvrščene na seznam 
EU. 
Subjekti, ki so upravičeni do podpore v 
sklopu za podporo plačilni sposobnosti, 
posredujejo dokumentacijo, ki omogoča 
preverjanje točnosti informacij, tudi s 
samopotrjevanjem, dopolnjeno z 
okrepljenimi revizijami/kontrolami v 
poznejši fazi, da se zmanjša tveganje 
neizpolnjevanja zahtev.
_________________
* Direktiva Sveta (EU) 2018/822 z dne 
25. maja 2018 o spremembi Direktive 
2011/16/EU glede obvezne avtomatične 
izmenjave informacij na področju 
obdavčenja v zvezi s čezmejnimi 
aranžmaji, o katerih se poroča (UL L 139, 
5.6.2018, str. 1).
** Direktiva 2013/34/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 
o letnih računovodskih izkazih, 
konsolidiranih računovodskih izkazih in 
povezanih poročilih nekaterih vrst 
podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
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razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 
83/349/EGS (Besedilo velja za EGP) (OJ 
L 182, 29.6.2013, p. 19).
*** Priporočilo Komisije z dne 14. 7. 2020 
o pogojevanju državne finančne podpore 
podjetjem v Uniji z odsotnostjo povezav z 
nekooperativnimi jurisdikcijami.
 **** Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja ali financiranje 
terorizma, spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Direktive 
2005/60/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES 
(UL L 141, 5.6.2015, str. 73). 
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 i (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29i) v členu 23 se pododstavek 1 
odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 7(13) in (14) se prenese na 
Komisijo za obdobje petih let od 4. julija 
2015. Komisija pripravi poročilo o 
prenesenem pooblastilu najpozneje devet 
mesecev pred koncem triletnega obdobja. 
Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje 
za enako dolga obdobja, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
koncem vsakega obdobja.

Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 7(13) in (14) ter člena 9(2a) 
se prenese na Komisijo za obdobje petih let 
od 4. julija 2015. Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
triletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljšuje za enako dolga 
obdobja, razen če Evropski parlament ali 
Svet nasprotuje temu podaljšanju 
najpozneje tri mesece pred koncem 
vsakega obdobja.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex:32017R2396)
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 j (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29j) v členu 23 se pododstavek 2 
odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

Pooblastilo iz člena 7(13) in (14) lahko 
kadar koli prekliče Evropski parlament ali 
Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 
prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 
Sklep začne učinkovati dan po njegovi 
objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 
na poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Pooblastilo iz člena 7(13) in (14) ter 
člena 9(2a) lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. S sklepom o 
preklicu preneha veljati prenos pooblastila, 
ki je določen v tem sklepu. Sklep začne 
učinkovati dan po njegovi objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je določen v navedenem 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 29 k (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 23 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(29k) v členu 23 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 7(13), začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu v roku enega meseca od 
uradnega obvestila Evropskemu 

4. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 7(13) in 9(2a), začne veljati le, če 
niti Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v roku enega 
meseca od uradnega obvestila Evropskemu 
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parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za en mesec.

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 
pred iztekom tega roka tako Evropski 
parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 
mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za en mesec.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=SL)
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 30
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. EIB lahko naložbenemu odboru po 
začetku veljavnosti te uredbe predloži 
operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki jih odobrijo njeni organi 
upravljanja v obdobju od sprejetja predloga 
Komisije o spremembi Uredbe (EU) 
2015/2017 do podpisa spremenjenega 
sporazuma o jamstvu, ki izhaja iz 
spremenjene uredbe, če take operacije 
izpolnjujejo zahteve za podporo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti. Operacije, ki se predložijo 
naložbenemu odboru, pred tem ne smejo 
biti deležne podpore jamstva EU.

3. EIB lahko naložbenemu odboru po 
začetku veljavnosti te uredbe predloži 
operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki jih odobrijo njeni organi 
upravljanja v obdobju od sprejetja predloga 
Komisije o spremembi Uredbe (EU) 
2015/2017 do podpisa spremenjenega 
sporazuma o jamstvu EFSI, ki izhaja iz 
spremenjene uredbe, če take operacije 
izpolnjujejo zahteve za podporo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 2 – točka b – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Jamstvo EU se odobri za 
neposredno ali posredno podporo 
financiranju novih operacij. Na področju 
infrastrukture bi bilo treba spodbujati nove 
naložbe (ustvarjanje premoženja). 
Podpirajo se lahko tudi naložbe v 
degradirana območja (povečevanje in 
posodabljanje obstoječega premoženja). 
Financiranje v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti je namenjeno 
izboljšanju kapitalske osnove podjetij in 
njihove plačilne sposobnosti. Pogoji 
financiranja bi morali preprečevati 
izkrivljanje konkurence med podjetji. 
Jamstvo EU se praviloma ne odobri za 
podporo operacijam refinanciranja (na 
primer za nadomestitev obstoječih 
posojilnih pogodb ali drugih oblik finančne 
podpore za projekte, ki so že deloma ali v 
celoti izvedeni), razen v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti ali v izrednih 
in ustrezno utemeljenih okoliščinah, kadar 
je izkazano, da bo takšna transakcija 
omogočila nove naložbe v znesku, ki bo 
vsaj enak znesku transakcije, ki bi 
izpolnjevale merila za upravičenost in 
splošne cilje EFSI iz člena 6 oziroma 
člena 9(2).

(b) Jamstvo EU se odobri za 
neposredno ali posredno podporo 
financiranju novih operacij. Na področju 
infrastrukture bi bilo treba spodbujati nove 
naložbe (ustvarjanje premoženja). 
Podpirajo se lahko tudi naložbe v 
degradirana območja (povečevanje in 
posodabljanje obstoječega premoženja). 
Financiranje v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti je namenjeno 
izboljšanju kapitalske osnove podjetij in 
njihove plačilne sposobnosti. Pogoji 
financiranja bi morali preprečevati 
izkrivljanje konkurence med podjetji in biti 
namenjeni varovanju enotnega trga pred 
kakršnim koli izkrivljanjem, ki bi bilo 
posledica pandemije COVID-19. Jamstvo 
EU se praviloma ne odobri za podporo 
operacijam refinanciranja (na primer za 
nadomestitev obstoječih posojilnih pogodb 
ali drugih oblik finančne podpore za 
projekte, ki so že deloma ali v celoti 
izvedeni), razen v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti ali v izrednih 
in ustrezno utemeljenih okoliščinah, kadar 
je izkazano, da bo takšna transakcija 
omogočila nove naložbe v znesku, ki bo 
vsaj enak znesku transakcije, ki bi 
izpolnjevale merila za upravičenost in 
splošne cilje EFSI iz člena 6 oziroma 
člena 9(2).
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Sklop za podporo plačilni 
sposobnosti je posebej namenjen skladom, 

– Sklop za podporo plačilni 
sposobnosti je posebej namenjen skladom, 
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subjektom za posebne namene ali 
naložbenim platformam, ki so ciljno 
usmerjeni v podjetja, ki se ukvarjajo s 
čezmejnimi dejavnostmi v Uniji, in/ali 
podjetja z velikim potencialom za zeleni ali 
digitalni prehod.

subjektom za posebne namene ali 
naložbenim platformam, ki so ciljno 
usmerjeni v podjetja, ki se ukvarjajo s 
čezmejnimi dejavnostmi v Uniji, podjetja z 
velikim potencialom za zeleni ali digitalni 
prehod ali MSP.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 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 
doseganju napredka pri digitalni 
preobrazbi. Podjetjem je za namene teh 
prehodov na voljo tehnična pomoč.

– Od ciljnih podjetij skladov, 
subjektov za posebne namene ali 
naložbenih platform se zahteva, da 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 doseganju napredka pri 
digitalni preobrazbi. Podjetjem je za 
namene teh prehodov na voljo tehnična 
pomoč.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalni odbor določi posebne 
omejitve razpršenosti in koncentracije v 
okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti, da zagotovi, da so izpolnjene 
ustrezne zahteve iz člena 9(2a)(b) in (c), 
pri tem pa se izogiba prekomerni 
koncentraciji v omejenem številu držav 
članic. Usmerjevalni odbor redno spremlja 
gospodarski učinek pandemije COVID-19 
na države članice in sektorje. Usmerjevalni 
odbor se lahko na tej podlagi po 
posvetovanju z naložbenim odborom 
odloči, da te omejitve spremeni.

Usmerjevalni odbor na podlagi kazalnikov 
in z uporabo metodologije, ki jih opredeli 
Komisija, določi posebne omejitve 
razpršenosti in koncentracije v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti, da 
zagotovi, da so izpolnjene ustrezne zahteve 
iz člena 9(2a)(b) in (c), pri tem pa se 
izogiba prekomerni koncentraciji v 
omejenem številu držav članic. 
Usmerjevalni odbor redno spremlja 
gospodarski učinek pandemije COVID-19 
na države članice in sektorje. Usmerjevalni 
odbor se lahko na tej podlagi po 
posvetovanju z naložbenim odborom 
odloči, da te omejitve spremeni.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svojo odločitev v zvezi z okvirnimi 
omejitvami in posebnimi omejitvami za 
sklop za podporo plačilni sposobnosti 
pisno obrazloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. EFSI bi si moral prizadevati, da 
zajame vse države članice.“

Svojo odločitev v zvezi z okvirnimi 
omejitvami in posebnimi omejitvami za 
sklop za podporo plačilni sposobnosti 
pisno obrazloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Evropski parlament in Svet lahko 
predsednika usmerjevalnega odbora 
povabita k izmenjavi mnenj o teh 
odločitvah. EFSI bi si moral prizadevati, 
da zajame vse države članice.“

Or. en


