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PR_COD_1amCom

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 vzpostavitvi programa InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0403),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 173 in tretjega odstavka člena 175 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu 
(C9-0158/2020),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. julija 2020,

– 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 promet in turizem,

– ob upoštevanju stališč v obliki predlogov sprememb Odbora za kulturo in izobraževanje 
in Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve v skladu s členom 58 Poslovnika,

– 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.
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Predlog spremembe 1

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) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. Iz evropskih 
gospodarskih napovedi Komisije iz poletja 
2020 izhaja, da naj bi se BDP EU v letu 
2020 zmanjšal za okoli 8,3 %, torej še bolj, 
kot se je predvidevalo v evropskih 
gospodarskih napovedih Komisije iz 
pomladi 2020 in 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 



PR\1211759SL.docx 7/27 PE655.923v01-00

SL

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

Obrazložitev

Za upoštevanje najnovejših napovedi Komisije.

Predlog spremembe 2

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 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

Obrazložitev

Parlament podpira skupni 30-odstotni podnebni cilj. Poročevalca tudi ponovno navajata 
stališče Parlamenta glede InvestEU.
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Predlog spremembe 3

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 
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.

(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 
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 ali skladov, 
ki so jim na voljo v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost, 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 ali mehanizma za 
okrevanje in odpornost. med drugim bi to 
lahko omogočilo podporo za solventnost 
podjetij s sedežem v zadevnih državah 
članicah; 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

Cilj je državam članicam dati možnost prenosa sredstev za mehanizem za okrevanje in 
odpornost v oddelek za države članice. Ta uvodna izjave je dogovorjena s Svetom. Vendar 
predlog spremembe uvaja popolnoma nov element, ki v času dogovora ni bil znan.
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Predlog spremembe 4

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 
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) 

(32) Oddelek za države članice bi moral 
biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 
skladov v okviru deljenega upravljanja ali 
skladov v okviru mehanizma za okrevanje 
in odpornost 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 navedenih skladov 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. Zadevna 
sredstva 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, 
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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.

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 ali skladi, na 
voljo v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, kar bi olajšalo njihovo 
kombiniranje.

___________________ __________________
30 Uredba (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).

30 Uredba (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

Obrazložitev

Glej obrazložitev prejšnjega predloga spremembe. 

Predlog spremembe 5

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.
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Or. en

Obrazložitev

Za upoštevanje povečanja jamstva. Končni stavek se črta, saj je nepotreben – v skladu s 
Prilogo I imajo vsi sklopi delež jamstva EU.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Komisija je 18. aprila 2019 izjavila, 
da bi bilo treba brez poseganja v 
pristojnosti Sveta glede izvajanja Pakta za 
stabilnost in rast enkratne prispevke, ki jih 
v tematske ali večdržavne naložbene 
platforme vplačajo države članice – in sicer 
bodisi država članica bodisi nacionalne 
spodbujevalne banke, ki so razvrščene v 
sektor država ali delujejo v imenu države 
članice –, načeloma obravnavati kot 
enkratne ukrepe v smislu členov 5(1) in 
9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/9732 ter 
člena 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1467/9733. 
Poleg tega je Komisija brez poseganja v 
pristojnosti Sveta glede izvajanja Pakta za 
stabilnost in rast izjavila, da bo preučila, do 
katere mere bi bilo mogoče program 
InvestEU kot instrument, ki je nasledil 
EFSI, obravnavati enako kot EFSI v 
kontekstu njenega sporočila o 
prilagodljivosti, kar zadeva enkratne 
gotovinske prispevke držav članic za 
financiranje dodatnega zneska jamstva EU 
za namene oddelka za države članice.

(39) Komisija je 18. aprila 2019 izjavila, 
da bi bilo treba „[b]rez poseganja v 
pristojnosti Sveta glede izvajanja Pakta za 
stabilnost in rast [...] enkratne prispevke, ki 
jih v tematske ali večdržavne naložbene 
platforme vplačajo države članice – in sicer 
bodisi država članica bodisi nacionalne 
spodbujevalne banke, ki so razvrščene v 
sektor država ali delujejo v imenu države 
članice –, načeloma obravnavati kot 
enkratne ukrepe v smislu členov 5(1) in 
9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1466/9732 in 
člena 3(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1467/9733. 
Poleg tega bo Komisija brez poseganja v 
pristojnosti Sveta glede izvajanja pakta za 
stabilnost in rast preučila, do katere mere 
bi bilo mogoče InvestEU kot instrument, ki 
je nasledil EFSI, obravnavati enako kot 
EFSI v kontekstu njenega sporočila o 
prilagodljivosti, kar zadeva enkratne 
gotovinske prispevke držav članic za 
financiranje dodatnega jamstva EU za 
namene oddelka za države članice.“

__________________ __________________
32 Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 
7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik (UL 
L 209, 2.8.1997, str. 1).

32 Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 
7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik (UL 
L 209, 2.8.1997, str. 1).

33 Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 
7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi 

33 Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 
7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi 
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izvajanja postopka v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (UL L 209, 2.8.1997, 
str. 6).

izvajanja postopka v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (UL L 209, 2.8.1997, 
str. 6).

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava dogovorjena s Svetom, vendar je predlog spremembe potreben za ponovno 
uvedbo dejansko dogovorjenega besedila.

Predlog spremembe 7

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]. 
To zahtevo bi izpolnili s sklenitvijo 
ustreznih sporazumov o jamstvu z 
izvedbenimi partnerji do 31. decembra 
2023.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalca sta zelo zaskrbljena, da bodo časovni roki, opredeljeni v instrumentu EU za 
okrevanje, ovirali uspešno izvajanje programa. V okviru InvestEU predlagata, da se težava 
reši tako, da se časovni roki uporabijo za sklenitev sporazumov o jamstvu. Poročevalca se 
zavedata, da bi bilo treba to težavo obravnavati v uredbi o instrumentu EU za okrevanje, 
vendar sta želela Svetu posredovati politično sporočilo v zvezi s tem.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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).

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

Obrazložitev

Kot je to že v stališču Parlamenta glede prvega predloga Komisije, želita poročevalca 
povečati zneske za sklope za MSP in socialne naložbe. Poročevalca predlagata tudi, da se 
ohrani prvo stališče Parlamenta glede sklopa za raziskave, inovacije in digitalizacijo, ki ga je 
Komisija v svojem drugem predlogu zmanjšala. Zato je treba nekoliko povečati skupni znesek 
jamstva EU. Poleg tega poročevalca menita, da bi bilo mogoče ohraniti stopnjo oblikovanja 
rezervacij iz izvirnega predloga Komisije.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

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, členom 
[75(1)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 
številka]45 in členom [X] uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost] 
dodelijo ustrezne zneske.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prenosa sredstev za mehanizem za okrevanje in 
odpornost v oddelek za države članice.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

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 8 600 000 000 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 (a) 
člena 3(2).

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v svojem drugem predlogu povečala znesek za sklop politike za trajnostno 
infrastrukturo z 11.500.000.000 EUR (znesek iz izvirnega predloga) na 20.051.970.000 EUR. 
Poročevalca predlagata, da se ta dodatni znesek (zaokrožen) financira iz oblikovanja 
rezervacij, ki izhajajo iz NGEU.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 2 500 000 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za cilje 
iz točk (a) do (d) člena 3(2).

Znesek v višini 40 769 470 000 EUR (v 
tekočih cenah) zneska iz prvega 
pododstavka odstavka 1 se dodeli za cilje 
iz točk (a) do (d) člena 3(2).

Or. en

Poročevalca predlagata, naj večji delež oblikovanja rezervacij za jamstvo EU izhaja iz 
večletnega finančnega okvira. S tem bi se moral pokriti znesek, ki ga je Komisija v začetku 
predlagala za prvi sklop, ter zneski za drugi, tretji in četrti sklop.
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 5

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 v višini do 
15 % za posamezen cilj. O morebitnih 
spremembah obvesti Evropski parlament in 
Svet.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije daje vtis, da se mogoče povečati le znesek za sklop za strateške naložbe. 
Poročevalca sta znova uvedla besedilo iz prvega predloga Komisije.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

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 členom [X] 
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 skladov, ki so na 
voljo v okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, za svetovalno vozlišče 
InvestEU. Ti zneski se uporabijo za 
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InvestEU. uresničevanje ciljev politike, določenih v 
partnerskem sporazumu iz člena 7 uredbe 
[[o skupnih določbah] številka], programih 
ali strateškem načrtu SKP ali načrtih za 
okrevanje in odpornost zadevnih držav 
članic, ki prispevajo k InvestEU.

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določbe iz tega člena, ki se nanašajo na 
zneske, dodeljene v skladu s členom 10(1) 
uredbe [o skupnih določbah številka] ali 
členom 75(1) uredbe [o strateškem načrtu 
SKP], se ne uporabljajo za sporazum o 
prispevku, ki zadeva dodaten znesek 
države članice, naveden v tretjem 
pododstavku člena 4(1).

Določbe iz tega člena, ki se nanašajo na 
zneske, dodeljene v skladu s členom 10(1) 
uredbe [o skupnih določbah številka] ali 
členom 75(1) uredbe [o strateškem načrtu 
SKP] ali členom [X] uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost], se 
ne uporabljajo za sporazum o prispevku, ki 
zadeva dodaten znesek države članice, 
naveden v tretjem pododstavku člena 4(1).

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 4
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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 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] ali načrta za 
okrevanje in odpornost v skladu z uredbo 
[o mehanizmu za okrevanje in odpornost] 
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] ali 
načrta za okrevanje in odpornost v skladu 
s členom 18 uredbe [o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost].

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) skupni znesek dela jamstva EU v 
okviru oddelka za države članice, ki se 
nanaša na zadevno državo članico, stopnjo 
oblikovanja rezervacij zanj, znesek 
prispevka iz skladov v okviru deljenega 
upravljanja, obdobje zasnove oblikovanja 
rezervacij v skladu z letnim finančnim 
načrtom in znesek nastale pogojne 
obveznosti, ki se pokrije s kritnim 
jamstvom, ki ga da zadevna država članica;

(a) skupni znesek dela jamstva EU v 
okviru oddelka za države članice, ki se 
nanaša na zadevno državo članico, stopnjo 
oblikovanja rezervacij zanj, znesek 
prispevka iz skladov v okviru deljenega 
upravljanja ali iz skladov, ki so na voljo v 
okviru mehanizma za okrevanje in 
odpornost, obdobje zasnove oblikovanja 
rezervacij v skladu z letnim finančnim 
načrtom in znesek nastale pogojne 
obveznosti, ki se pokrije s kritnim 
jamstvom, ki ga da zadevna država članica;
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Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) morebitni prispevek iz skladov v 
okviru deljenega upravljanja za svetovalno 
vozlišče InvestEU;

(d) morebitni prispevek iz skladov v 
okviru deljenega upravljanja ali iz skladov, 
ki so na voljo v okviru mehanizma za 
okrevanje in odpornost, za svetovalno 
vozlišče InvestEU;

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) obveznosti letnega poročanja državi 
članici, vključno s poročanjem o ustreznih 
kazalnikih, povezanih s cilji politike, ki jih 
zajema partnerski sporazum, program ali 
strateški načrt SKP, in navedenih v 
sporazumu o prispevku;

(e) obveznosti letnega poročanja državi 
članici, vključno s poročanjem o ustreznih 
kazalnikih, povezanih s cilji politike, ki jih 
zajema partnerski sporazum, program ali 
strateški načrt SKP ali načrt za okrevanje 
in odpornost, in navedenih v sporazumu o 
prispevku;

Or. en
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Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se v devetih mesecih od sklenitve 
sporazuma o prispevku ne sklene sporazum 
o jamstvu, se sporazum o prispevku 
prekine ali v medsebojnem dogovoru 
podaljša. Če se v devetih mesecih od 
sklenitve sporazuma o prispevku obveznost 
za znesek iz sporazuma o prispevku ne 
prevzame v celoti z enim ali več sporazumi 
o jamstvu, se znesek ustrezno spremeni. 
Neuporabljeni znesek oblikovanja 
rezervacij, ki se lahko pripiše zneskom, ki 
so jih države članice dodelile v skladu s 
členom [10(1) uredbe [o skupnih določbah] 
ali členom [75(1)] uredbe [SKP]], se 
ponovno uporabi v skladu s [členom 10(5)] 
uredbe [[o skupnih določbah] številka] in 
členom [75(5)] uredbe [[o strateškem 
načrtu SKP] številka]. Neuporabljeni 
znesek oblikovanja rezervacij, ki se lahko 
pripiše zneskom, ki jih je država članica 
dodelila v skladu s tretjim pododstavkom 
člena 4(1) te uredbe, se vrne državi članici.

Če se v devetih mesecih od sklenitve 
sporazuma o prispevku ne sklene sporazum 
o jamstvu, se sporazum o prispevku 
prekine ali v medsebojnem dogovoru 
podaljša. Če se v devetih mesecih od 
sklenitve sporazuma o prispevku obveznost 
za znesek iz sporazuma o prispevku ne 
prevzame v celoti z enim ali več sporazumi 
o jamstvu, se znesek ustrezno spremeni. 
Neuporabljeni znesek oblikovanja 
rezervacij, ki se lahko pripiše zneskom, ki 
so jih države članice dodelile v skladu s 
členom [10(1) uredbe [o skupnih določbah] 
ali členom [75(1)] uredbe [SKP]] ali 
členom [X] uredbe [o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost], se ponovno 
uporabi v skladu s [členom 10(5)] uredbe 
[[o skupnih določbah] številka] in členom 
[75(5)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 
številka] ter členom [X] uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost]. 
Neuporabljeni znesek oblikovanja 
rezervacij, ki se lahko pripiše zneskom, ki 
jih je država članica dodelila v skladu s 
tretjim pododstavkom člena 4(1) te uredbe, 
se vrne državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se sporazum o jamstvu ne izvede 
pravilno v roku, določenem v členu [10(6)] 
uredbe [[o skupnih določbah] številka] ali 
členu [75(6)] uredbe [[o strateškem načrtu 
SKP] številka], se sporazum o prispevku 
spremeni. Neuporabljeni znesek 
oblikovanja rezervacij, ki se lahko pripiše 
zneskom, ki so jih države članice dodelile 
v skladu s členom [10(1) uredbe [o skupnih 
določbah] ali členom [75(1)] uredbe 
[SKP]], se ponovno uporabi v skladu s 
[členom 10(6)] uredbe [[o skupnih 
določbah] številka] in členom [75(6)] 
uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 
številka]. Neuporabljeni znesek 
oblikovanja rezervacij, ki se lahko pripiše 
zneskom, ki jih je država članica dodelila v 
skladu s tretjim pododstavkom člena 4(1) 
te uredbe, se vrne državi članici.

Če se sporazum o jamstvu ne izvede 
pravilno v roku, določenem v členu [10(6)] 
uredbe [[o skupnih določbah] številka] ali 
členu [75(6)] uredbe [[o strateškem načrtu 
SKP] številka] ali členu [X] uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost], se 
sporazum o prispevku spremeni. 
Neuporabljeni znesek oblikovanja 
rezervacij, ki se lahko pripiše zneskom, ki 
so jih države članice dodelile v skladu s 
členom [10(1) uredbe [o skupnih določbah] 
ali členom [75(1)] uredbe [SKP]] ali 
členom [X] uredbe [o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost], se ponovno 
uporabi v skladu s [členom 10(6)] uredbe 
[[o skupnih določbah] številka] in členom 
[75(6)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 
številka] ter členom [X] uredbe [o 
mehanizmu za okrevanje in odpornost]. 
Neuporabljeni znesek oblikovanja 
rezervacij, ki se lahko pripiše zneskom, ki 
jih je država članica dodelila v skladu s 
tretjim pododstavkom člena 4(1) te uredbe, 
se vrne državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) po obdobju zasnove rezervacij iz 
točke (a) odstavka 3 tega člena se vsak 
letni presežek rezervacij, izračunan na 
podlagi primerjave zneska rezervacij, ki se 
zahtevajo po stopnji oblikovanja rezervacij, 
določeni v sporazumu o prispevku, in 
dejanskega zneska rezervacij, ponovno 
uporabi v skladu s [členom 10(7)] [uredbe 
o skupnih določbah] in členom [75(7)] 
[[strateškega načrta SKP] številka];

(a) po obdobju zasnove rezervacij iz 
točke (a) odstavka 3 tega člena se vsak 
letni presežek rezervacij, izračunan na 
podlagi primerjave zneska rezervacij, ki se 
zahtevajo po stopnji oblikovanja rezervacij, 
določeni v sporazumu o prispevku, in 
dejanskega zneska rezervacij, ponovno 
uporabi v skladu s [členom 10(7)] [uredbe 
o skupnih določbah] in členom [75(7)] 
[[strateškega načrta SKP] številka] ter 
členom [X] uredbe [o mehanizmu za 
okrevanje in odpornost];

Or. en

Obrazložitev

Cilj je državam članicam dati možnost prispevanja v oddelek za države članice iz mehanizma 
za okrevanje in odpornost. Čeprav je bila ta določba dogovorjena s Svetom, predlog 
spremembe obravnava nove razmere.

Predlog spremembe 22

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. 75 % jamstva EU v okviru oddelka 
za EU iz prvega pododstavka člena 4(1), ki 
znaša 60 392 490 000 EUR, se odobri 
skupini EIB. Skupina EIB zagotovi skupni 
finančni prispevek v višini 
10 085 545 830 EUR. Ta prispevek se 
zagotovi na način in v obliki, ki olajša 
izvajanje sklada InvestEU ter 
uresničevanje ciljev iz člena 14(2).

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v svojem drugem predlogu zmanjšala relativni delež, ki bi ga finančni prispevki 
imeli kot odstotek jamstva EU. Poročevalca ohranjata pristop, ki ga predlaga Komisija, 
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vendar prilagajata zneske, da bi upoštevali rahlo povečanje, ki ga predlagata za jamstvo.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Jamstvo EU iz prvega in drugega 
pododstavka člena 4(2) se lahko odobri za 
financiranje in naložbene operacije, ki jih 
opravi izvajalski partner, če je Komisija 
do 31. decembra 2023 sklenila sporazum o 
jamstvu s tem izvajalskim partnerjem, s 
čimer so izpolnjeni 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.

Or. en

Obrazložitev

Kot je že bilo navedeno zgoraj, sta poročevalca zelo zaskrbljena, da bodo časovni roki, 
opredeljeni v instrumentu EU za okrevanje, ovirali uspešno izvajanje programa. V okviru 
InvestEU predlagata, da se težava reši tako, da se časovni roki uporabijo za sklenitev 
sporazumov o jamstvu. Poročevalca se zavedata, da bi bilo treba to težavo obravnavati v 
uredbi o instrumentu EU za okrevanje, vendar sta želela Svetu posredovati politično 
sporočilo v zvezi s tem.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogodbe med izvajalskim partnerjem in 
končnim prejemnikom ali finančnim 
posrednikom ali drugim subjektom iz 

Pogodbe med izvajalskim partnerjem in 
končnim prejemnikom ali finančnim 
posrednikom ali drugim subjektom iz točke 
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točke (a) člena 15(1) v okviru jamstva EU 
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.

(a) člena 15(1) se podpišejo do 
31. decembra 2028.

Or. en

Obrazložitev

To izhaja iz prejšnjega predloga spremembe. Če roki iz instrumenta EU za okrevanje veljajo 
za sklenitev sporazumov o jamstvu, bi moral biti rok za kasnejše pogodbe 31. december 2028.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pet članov naložbenega odbora je stalnih 
članov vsake od petih sestav naložbenega 
odbora. Vsaj eden od stalnih članov ima 
strokovno znanje na področju trajnostnih 
naložb. Poleg tega sta v vsaki od petih 
sestav po dva strokovnjaka z izkušnjami na 
področju naložb v sektorjih, ki jih zajema 
ustrezni sklop politike. Usmerjevalni odbor 
člane naložbenega odbora razporedi v 
ustrezno sestavo oziroma sestave. 
Naložbeni odbor izvoli predsednika izmed 
svojih stalnih članov.

Štirje člani naložbenega odbora so stalni 
člani vsake od petih sestav naložbenega 
odbora. Vsaj eden od stalnih članov ima 
strokovno znanje na področju trajnostnih 
naložb. Poleg tega sta v vsaki od petih 
sestav po dva strokovnjaka z izkušnjami na 
področju naložb v sektorjih, ki jih zajema 
ustrezni sklop politike. Usmerjevalni odbor 
člane naložbenega odbora razporedi v 
ustrezno sestavo oziroma sestave. 
Naložbeni odbor izvoli predsednika izmed 
svojih stalnih članov.

Or. en

Obrazložitev

Vrnitev na število, dogovorjeno s Svetom.



PE655.923v01-00 24/27 PR\1211759SL.docx

SL

Predlog spremembe 26

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, pri čemer se upošteva člen [4] 
Uredbe [o instrumentu za posojila v 
javnem sektorju].

Or. en

Obrazložitev

Namen uredbe o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični 
prehod je podpiranje subjektov javnega sektorja. Odplačila v okviru finančnih instrumentov 
izhajajo iz zasebnega sektorja. Zato je samoumevno, da so ti finančni instrumenti namenjeni 
financiranju zasebnega sektorja. Instrument za posojila v javnem sektorju bi se moral 
financirati iz proračuna Unije.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od točke (a) člena 
213(4) finančne uredbe se lahko morebitni 
presežek rezervacij za jamstvo EU, 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2015/1017, 
uporabi 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].

2. Z odstopanjem od točke (a) člena 
213(4) finančne uredbe se morebitni 
presežek rezervacij za jamstvo EU, 
vzpostavljen z Uredbo (EU) 2015/1017, 
uporabi za oblikovanje rezervacij za 
jamstvo EU v skladu s to uredbo.

Or. en
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Obrazložitev

Presežek rezervacij v okviru uredbe o EFSI bi se moral uporabiti za uredbo, ki jo bo 
nadomestila, ne pa za instrument za posojila v javnem sektorju, ki bi se moral financirati iz 
proračuna Unije.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Znesek v višini 33 000 440 
000 EUR (v tekočih cenah) iz točke (i) 
člena 3(2)(c) uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] se uporabi:

3. Znesek v višini XXX EUR (v 
tekočih cenah) iz točke (i) člena 3(2)(c) 
uredbe [o Instrumentu Evropske unije za 
okrevanje] se uporabi:

Or. en

Obrazložitev

Poročevalca menita, da bi bilo treba uravnotežiti znesek, ki izhaja iz NGEU, z zneskom, ki 
izhaja iz večletnega finančnega okvira. Zavedata pa se predloga Evropskega sveta glede 
znatnega zmanjšanja zneska NGEU. Končno odločitev bi bilo treba sprejeti v okviru pogajanj 
o večletnem finančnem okviru in NGEU.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za oblikovanje rezervacij za 
jamstvo EU v skladu s to uredbo z 
zneskom v višini 32 800 000 000 EUR (v 
tekočih cenah), poleg sredstev, navedenih v 
prvem pododstavku člena 211(4) finančne 
uredbe,

(a) za oblikovanje rezervacij za 
jamstvo EU v skladu s to uredbo z 
zneskom v višini XXX EUR (v tekočih 
cenah), poleg sredstev, navedenih v prvem 
pododstavku člena 211(4) finančne uredbe,

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev prejšnjega predloga spremembe.
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Predlog spremembe 30

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

Obrazložitev

Stališče Parlamenta iz prvega postopka.

Predlog spremembe 31

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 12 500 000 000 EUR za cilje iz 
točke (c) člena 3(2);

Or. en

Obrazložitev

Stališče Parlamenta iz prvega postopka.

Predlog spremembe32

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
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Obrazložitev

Stališče Parlamenta iz prvega postopka.


