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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun in Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge 
sprememb:

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 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, zlasti za mala in srednja 
podjetja (MSP), da se izboljša odzivanje 
Unije v izrednih razmerah ter poveča 
odpornost celotnega gospodarstva, hkrati 
pa ohrani odprtost za konkurenco in 
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 
podnebnega prehoda, degradacije okolja, 
tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne trajnostne rasti, 
med drugim tudi na področju inovacij, 
znanj in spretnosti, infrastrukture ter MSP, 
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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.

ter ne zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi in okoljskimi izzivi, 
kot so trajnostnost, vplivi podnebnih 
sprememb ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije, kakor so 
navedeni v evropskem zelenem dogovoru, 
zlasti cilj podnebne nevtralnosti 
najpozneje do leta 2050, ter pospešili 
digitalni prehod in podprli hitro, 
vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 
ambiciozne strategije za dokončanje 
enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 
vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 
strategija Evropa 2020 z dne 3. marca 
2010, akcijski načrt o oblikovanju unije 
kapitalskih trgov z dne 30. septembra 
2015, nova agenda za kulturo z dne 
22. maja 2018, Čista energija za vse 
Evropejce z dne 30. novembra 2016, 
Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo z dne 2. decembra 
2015, evropska strategija za mobilnost z 
nizkimi emisijami z dne 20. julija 2016, 
evropski obrambni akcijski načrt z dne 
30. novembra 2016, Vzpostavitev 
evropskega obrambnega sklada z dne 
7. junija 2017, vesoljska strategija za 
Evropo z dne 26. oktobra 2016, 
medinstitucionalna razglasitev evropskega 
stebra socialnih pravic z dne 13. decembra 
2017, evropski zeleni dogovor z dne 
11. decembra 2019, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor z dne 14. januarja 
2020, močna socialna Evropa za pravičen 
prehod z dne 14. januarja 2020, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 

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

podatkovna strategija in sporočilo o umetni 
inteligenci z dne 19. februarja 2020, nova 
industrijska strategija za Evropo z dne 10. 
marca 2020, strategija za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo z dne 10. 
marca 2020, novi akcijski načrt za krožno 
gospodarstvo: za čistejšo in 
konkurenčnejšo Evropo z dne 11. marca 
2020, strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030 z dne 20. maja 
2020 ter strategija „od vil do vilic“ za 
pravičen, zdrav in okolju prijazen 
prehranski sistem z dne 20. maja 2020. 
Sklad InvestEU bi moral izkoriščati in 
okrepiti sinergije med strategijami, ki se 
medsebojno krepijo, in sicer z 
zagotavljanjem podpore naložbam in 
dostopa do financiranja.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

povpraševanju, hkrati pa bi moral biti 
osredotočen na strateške, dolgoročne 
koristi na ključnih področjih politik Unije, 
ki se sicer ne bi financirala ali se ne bi 
financirala dovolj, s čimer bi prispeval k 
doseganju ciljev politik Unije. Podpora v 
okviru sklada InvestEU bi morala zajemati 
širok razpon sektorjev in regij, pri tem pa 
bi se morala izogibati pretirani sektorski ali 
geografski koncentraciji in olajšati dostop 
do projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti z velikim potencialom za rast in v 
ključnih strateških sektorjih v vseh regijah 
EU.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Program InvestEU bi moral 
prispevati k vzpostavitvi vzdržnega 
finančnega sistema v Uniji, ki podpira 
preusmeritev zasebnega kapitala v 
trajnostne naložbe v skladu s cilji iz 
sporočila Komisije z dne 8. marca 2018 o 
akcijskem načrtu za financiranje trajnostne 
rasti in sporočila Komisije z dne 
14. januarja 2020 o naložbenem načrtu za 
evropski zeleni dogovor. Dejavnosti, 
financirane v okviru programa InvestEU, 
bi zato morale po potrebi izpolnjevati 
merila iz Uredbe (EU) št. 2020/852 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, 
vključno z načelom, da ne smejo bistveno 
škodovati.
_________________
1a Uredba (EU) št. 2020/852 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 
o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088 (UL L 198, 22.6.2020, 
str. 13).
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Predlog spremembe 5

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 in 
okoljskih ukrepov in uresničevanju 
skupnega cilja nameniti 30 % proračunskih 
odhodkov Unije podpiranju podnebnih 
ciljev. Za ukrepe v okviru programa 
InvestEU se pričakuje, da bodo za 
doseganje podnebnih ciljev namenili vsaj 
40 % skupnih finančnih sredstev programa 
InvestEU. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni 
med pripravo in izvajanjem programa 
InvestEU ter ponovno ocenjeni v okviru 
ustreznih ocen in pregledov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, ustvarjanja delovnih mest, 
konkurenčnosti in konvergence. To prinaša 
tudi tveganje konsolidacije neravnovesij in 
dolgoročno vpliva na razvoj regij. Da bi 
dosegli trajnostne cilje Unije, kot so 
opredeljeni v evropskem zelenem 
dogovoru, vključno z zavezami Unije 
glede ciljev trajnostnega razvoja in 
Pariškega sporazuma, ter energetske in 
podnebne cilje za leto 2030, pa tudi 
zavezanost Unije podnebno nevtralnemu 
gospodarstvu najpozneje do leta 2050 ter 
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s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. Da bi čim 
bolj povečali učinek in dodano vrednost 
finančne podpore Unije, je primerno 
spodbujati racionaliziran naložbeni proces, 
ki bo omogočil opaznost nabora projektov 
in kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

cilje strategije EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2030, so bistvenega 
pomena obsežne naložbe v infrastrukturo 
Unije, zlasti v zvezi z medsebojno 
povezanostjo in energijsko učinkovitostjo 
ter oblikovanjem enotnega evropskega 
prometnega prostora. V skladu s tem bi 
bilo treba podporo iz sklada InvestEU 
usmeriti v naložbe v prometno, energetsko 
(tudi na področju energijske učinkovitosti 
in energije iz obnovljivih ter drugih varnih 
in trajnostnih nizkoemisijskih virov) in 
okoljsko infrastrukturo, vključno z 
ohranjanjem in obnavljanjem biotske 
raznovrstnosti, naravnimi rešitvami in 
zeleno infrastrukturo, infrastrukturo, 
povezano z blažitvijo podnebnih 
sprememb in prilagajanjem nanje, 
preprečevanjem nastajanja odpadkov in 
infrastrukturo za krožno gospodarstvo, 
pomorsko infrastrukturo in digitalno 
infrastrukturo. V programu InvestEU bi 
bilo treba dati prednost področjem, kjer je 
stopnja vlaganja nizka in so potrebne 
dodatne naložbe. Da bi čim bolj povečali 
učinek in dodano vrednost finančne 
podpore Unije, je primerno spodbujati 
racionaliziran naložbeni proces, ki bo 
omogočil opaznost nabora projektov in kar 
najbolj povečal sinergije med relevantnimi 
programi Unije na področjih, kot so 
promet, energetika in digitalizacija. Pri 
naložbenih projektih, ki prejmejo podporo 
Unije, bi bilo treba zaradi groženj za 
varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Predlog spremembe 7
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in zaposluje več kot 22 
milijonov ljudi. V turističnem sektorju se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
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Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
dolgoročni konkurenčnosti in trajnosti 
turizma ter v ta namen podpirati operacije 
za trajnostno, inovativno in digitalno 
okrevanje v sektorju turizma.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V takih okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Program 
InvestEU bi moral zagotavljati ključno 
podporo podjetjem, zlasti MSP, v fazi 
okrevanja, pa tudi odločno osredotočenost 
vlagateljev na srednje- in dolgoročne 
politične prednostne naloge Unije, kot so 
evropski zeleni dogovor, naložbeni načrt za 
evropski zeleni dogovor, strategija o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope 
in močna socialna Evropa za pravičen 
prehod. Te operacije bi morale podpirati 
ustvarjanje trajnostnih delovnih mest v 
Uniji ter prispevati k prehodu na 
podnebno nevtralno evropsko 
gospodarstvo in prehodu na digitalno 
tehnologijo. Znatno bi se morala povečati 
sposobnost prevzemanja tveganj skupine 
Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 
besedilu: EIB) ter nacionalnih 
spodbujevalnih bank in institucij kot tudi 
drugih izvajalskih partnerjev v podporo 
gospodarskemu okrevanju.
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Predlog spremembe10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za podnebne in 
okoljske cilje Unije, predvsem 
posodobljene cilje do leta 2030 in cilj 
podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 
2050, digitalni prehod ter krepitev 
odpornosti na področju (i) zagotavljanja 
kritičnih zdravstvenih storitev, proizvodnje 
in skladiščenja medicinskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične trajnostne 
infrastrukture, tako fizične kot virtualne; 
(iii) zagotavljanja blaga in storitev, 
bistvenih za delovanje in vzdrževanje take 
infrastrukture; (iv) ključnih omogočitvenih, 
preobrazbenih, trajnostnih, krožnih, 
nizkoogljičnih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij z obsežnimi 
družbenimi koristmi, kadar so naložbe 
strateškega pomena za uresničitev 
podnebnih in okoljskih ciljev ter 
trajnostno preobrazbo industrijske baze 
Unije, vključno z umetno inteligenco, 
blokovno verigo, programsko opremo, 
robotiko, polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, kvantnimi 
tehnologijami, fotoniko, industrijsko 
biotehnologijo, digitalnimi tehnologijami 
za iskanje, sledenje in evidentiranje virov, 
podpiranjem inovacij, omogočanjem in 
pospeševanjem zelenega prehoda na 
podnebno nevtralno, krožno in trajnostno 
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delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritične tehnologije in viri za 
varnost Unije in njenih držav članic, kot so 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost, ter blago z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v členu 2(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

gospodarstvo, tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi in nizkoogljičnimi 
prometnimi tehnologijami, čistim vodikom, 
proizvedenim z električno energijo iz 
obnovljivih virov, in gorivnimi celicami, 
tehnologijami za razogljičenje za 
industrijo, tehnologijami za negativne 
emisije, vključno z zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, preprečevanjem 
nastajanja odpadkov, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, tudi pri nadaljnjih 
inovacijah za nadomeščanje nevarnih 
snovi in recikliranju sestavnih delov in 
materialov visoke vrednosti ob koncu 
življenjske dobe, trajnostnim 
biogospodarstvom, pa tudi gradbenimi 
tehnologijami, vključno z naložbami v 
tehnologijo za doseganje energetskih 
prihrankov, biomedicino, 
nanotehnologijami, biotehnologijami, 
farmacevtskimi izdelki in naprednimi, 
obnovljivimi in krožnimi materiali; (v) 
proizvodnih obratov za serijsko 
proizvodnjo sestavnih delov in naprav 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v EU; (vi) dobave in 
skladiščenja kritičnih virov za javne 
akterje, podjetja ali potrošnike v Uniji; (vii) 
kritične tehnologije in viri za varnost Unije 
in njenih držav članic, kot so obrambni in 
vesoljski sektor ter kibernetska varnost, ter 
blago z dvojno rabo, kot je opredeljeno v 
členu 2(1) Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. 
Končni prejemniki bi morali imeti 
registrirani sedež v eni od držav članic in 
biti dejavni v Uniji, kar pomeni, da imajo v 
Uniji znatne dejavnosti v smislu osebja, 
proizvodnje, raziskav in razvoja ali drugih 
poslovnih dejavnosti. Do podpore bi morali 
biti upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU. Dejavnosti bi morale 
Uniji prinesti dodano vrednost in ne bi 
smele biti upravičene do podpore na 
podlagi te uredbe, če niso v skladu z 
doseganjem ciljev iz Pariškega sporazuma 
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ter podnebnih in okoljskih ciljev iz 
evropskega zelenega dogovora, zlasti cilja 
podnebne nevtralnosti najpozneje do leta 
2050 in ciljev, določenih v Uredbi (EU) 
.../... (evropska podnebna pravila), ali če 
niso v skladu z načelom za preprečevanje 
znatne škode iz Uredbe (EU) 2020/852.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) S sredstvi iz sklada InvestEU, ki je 
del sklopa za strateške evropske naložbe, 
bi bilo treba podpreti infrastrukturo, da bi 
okrepili odpornost zdravstvene oskrbe in 
zdravstvenih sistemov kot pripravo na 
prihodnje pandemije, vključno z 
izvajanjem obremenitvenih testov 
nacionalnih in regionalnih sistemov 
zdravstvenega varstva, izboljšali splošno 
zdravstveno stanje v družbah, s čimer bi 
imeli bolj zdrave ljudi, ki bi bili manj 
dovzetni za nevarnosti za zdravje, in 
spodbudili oblikovanje Evropske 
zdravstvene unije.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Evropski svet je v sklepih z dne 
12. decembra 2019 podprl cilj uresničitve 
podnebno nevtralne Unije do leta 2050 v 
skladu s cilji Pariškega sporazuma, pri 
tem pa ugotovil, da je treba vzpostaviti 
omogočitveni okvir, za prehod pa bodo 
potrebne znatne javne in zasebne naložbe. 
S sredstvi iz sklada InvestEU, ki je del 
sklopa za strateške evropske naložbe, bi 
bilo treba podpreti kritično trajnostno 
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infrastrukturo v sektorjih, ki so Komisiji 
predložili časovni načrt, v katerem je 
določeno, kako in do kdaj lahko sektor 
zmanjša svoje emisije na skoraj nič, ter v 
katerem so opredeljene ovire in priložnosti 
ter tehnološke rešitve, ki bi jih bilo treba 
razviti, in naložbe, ki bi jih bilo treba 
izvesti v sektorju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Prepoznavnost sredstev Unije iz 
sklada InvestEU ter zlasti sklopa za 
strateške evropske naložbe in njegovih 
opredeljenih strateških prednostnih nalog 
bi bilo treba zagotoviti z učinkovitim 
komuniciranjem, pri katerem bi izpostavili 
ukrepe, ki jih financira Unija, in njihove 
rezultate, s tem pa ustrezno izpostavili 
dodano vrednost Unije, ki jo pri okrevanju 
prinaša program InvestEU.

Predlog spremembe14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(30) InvestEU bi moral zagotavljati tudi 
podporo za naložbe v korist regij za 
pravični prehod, in sicer v skladu s cilji, 
opredeljenimi v njihovih območnih 
načrtih za pravični prehod iz Uredbe 
(EU).../... (uredba o SPP).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(g) trajnostnemu in vključujočemu 
okrevanju gospodarstva Unije po krizi, ki 
jo je povzročila pandemija COVID-19, in 
njegovi preobrazbi v podnebno nevtralno, 
okoljsko trajnostno, z energijo in viri 
učinkovito ter krožno gospodarstvo, 
podpori in krepitvi njegovih strateških 
vrednostnih verig ter ohranjanju in krepitvi 
dejavnosti strateškega pomena za Unijo v 
zvezi s kritično infrastrukturo, prelomnimi 
tehnologijami, prelomnimi inovacijami ter 
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vložki za podjetja in potrošnike, v podporo 
trajnostnemu prehodu v skladu s 
taksonomijo EU, uvedeno z Uredbo (EU) 
2020/852, in na podlagi časovno omejenih 
in na znanosti temelječih ciljev, da bi 
zagotovili trajnostni razvoj v Uniji.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni od držav članic in delujejo v 
Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
enem od naslednjih področij:

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške naložbe za 
podporo končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v eni ali več državah članicah in 
delujejo v Uniji ter katerih dejavnosti so 
strateškega pomena za Unijo, zlasti za 
uresničitev podnebnih in okoljskih ciljev 
Unije, predvsem ciljev, določenih v Uredbi 
(EU) .../...  (evropska podnebna pravila), 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti 
evropske družbe in gospodarstva, v skladu 
s taksonomijo EU, vzpostavljeno z Uredbo 
(EU) št. 2020/852, in načelom 
neškodovanja, na enem od naslednjih 
področij:
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
farmacevtskih izdelkov, medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme, 
krepitev zmogljivosti za odzivanje na 
zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite;

i) zagotavljanje kritičnih zdravstvenih 
storitev, proizvodnja in skladiščenje 
medicinskih izdelkov, vključno s cepivi in 
vmesnimi proizvodi, aktivnimi 
farmacevtskimi učinkovinami in 
surovinami;   medicinskih pripomočkov; 
bolnišnične in medicinske opreme (kot so 
ventilatorji, zaščitna oblačila in oprema, 
diagnostični materiali in orodja); osebne 
zaščitne opreme; razkužil ter njihovih 
vmesnih proizvodov in surovin, ki so 
potrebni za njihovo proizvodnjo; 
povečanje odpornosti zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega sistema, ki mu bo 
treba okrepiti zmogljivosti za odzivanje na 
prihodnje krize, tudi z izvajanjem stresnih 
testov v nacionalnih in regionalnih 
sistemih zdravstvenega varstva, ter 
povečanje odpornosti sistema civilne 
zaščite; na podlagi načela razpoložljivosti 
in cenovne dostopnosti proizvodov, ki so 
bistvenega pomena v izrednih 
zdravstvenih razmerah;

Predlog spremembe22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 

ii) kritična trajnostna infrastruktura, 
tako fizična kot virtualna, vključno z 
zeleno infrastrukturo in elementi, ki se 
štejejo za kritične, na področjih energije, 
zlasti tiste iz obnovljivih virov, prometa, 
okolja, vode, storitev za ekosisteme in 
njihovo povezljivost, zdravja, varne 
digitalne komunikacije in omrežij, 
vključno s tehnologijo 5G, interneta stvari, 
spletnih storitvenih platform, varnega 
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medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

računalništva v oblaku, obdelave ali 
shranjevanja podatkov, plačilne in finančne 
infrastrukture, letalstva in vesolja, varnosti 
in obrambe, komunikacije, medijev, 
izobraževanja in usposabljanja, volilne 
infrastrukture ter občutljivih objektov, pa 
tudi zemljišča in nepremičnine, ki so nujno 
potrebni za uporabo te kritične 
infrastrukture;

Predlog spremembe23

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
zelene in digitalne tehnologije ter prelomne 
inovacije, kadar so naložbe strateško 
pomembne za industrijsko prihodnost 
Unije, vključno z:

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
trajnostne, krožne, nizkoogljične in 
digitalne tehnologije ter prelomne 
inovacije s širšimi družbenimi koristmi, 
kadar so naložbe strateško pomembne za 
doseganje podnebnih in okoljskih ciljev 
Unije ter za trajnostno preobrazbo njene 
industrijske baze, vključno z:

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) umetno inteligenco, blokovno 
verigo, programsko opremo, robotiko, 
polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, kvantnimi 
tehnologijami, fotoniko, industrijsko 
biotehnologijo;

(a) umetno inteligenco, blokovno 
verigo, programsko opremo, robotiko, 
polprevodniki, mikroprocesorji, 
tehnologijami oblaka na robu, 
visokozmogljivostnim računalništvom, 
kibernetsko varnostjo, kvantnimi 
tehnologijami, fotoniko, industrijsko 
biotehnologijo, digitalnimi tehnologijami 
za iskanje, sledenje in evidentiranje virov;
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv– točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) inovacijami, ki podpirajo, 
omogočajo in pospešujejo trajnostni 
prehod na podnebno nevtralno, krožno in 
trajnostno gospodarstvo;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva;

(b) tehnologijami energije iz 
obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi in nizkoogljičnimi 
prometnimi tehnologijami, čistim vodikom 
in gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, okoljsko 
varnimi tehnologijami negativnih emisij, 
vključno z zajemanjem in shranjevanjem 
ogljika, preprečevanjem nastajanja 
odpadkov, tehnologijami krožnega 
gospodarstva, vključno z nadaljnjimi 
inovacijami za nadomeščanje nevarnih 
snovi ter recikliranjem sestavnih delov in 
materialov visoke vrednosti ob koncu 
življenjske dobe, trajnostnim 
biogospodarstvom, pa tudi gradbenimi 
tehnologijami, vključno z naložbami v 
energetske prihranke;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka iv – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) biomedicino, nanotehnologijo, (c) biomedicino, nanotehnologijo, 
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farmacevtskimi izdelki in naprednimi 
materiali;

biotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi, obnovljivimi in krožnimi 
materiali;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) proizvodnih obratov za serijsko 
proizvodnjo sestavnih delov in naprav 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v EU;

v) proizvodne obrate za masovno 
proizvodnjo komponent in naprav 
informacijske komunikacije in tehnologije 
v EU ob upoštevanju učinkovite rabe virov, 
preprečevanja nastajanja odpadkov in 
krožnosti v vrednostnih verigah;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) dobava in skladiščenje kritičnih 
virov za javne akterje, podjetja ali 
potrošnike v EU, vključno z energijo, 
surovinami ali prehransko varnostjo, ob 
upoštevanju učinkovite rabe virov in 
krožnosti v strateških vrednostnih verigah;

vi) dobava in skladiščenje kritičnih 
virov za javne akterje, podjetja ali 
potrošnike v EU, vključno z energijo, 
surovinami ali prehransko varnostjo, razen 
če so že zajeti v zakonodajnih zahtevah, 
ob upoštevanju učinkovite rabe virov, 
preprečevanja nastajanja odpadkov in 
krožnosti v strateških vrednostnih verigah;

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 

6. Izvajalski partnerji si prizadevajo 
doseči cilj, da vsaj 60 % naložbe v okviru 
sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije. Izvajalski partnerji 
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podnebnih ciljev Unije. si prizadevajo doseči cilj, da vsaj 65 % 
naložbe v okviru sklopa politike za 
strateške evropske naložbe prispeva k 
doseganju ciljev Unije na področju 
podnebja, okolja, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo, zdravja in civilne zaščite.
Ko gre za prispevek k tem ciljem porabe, 
se upoštevajo le projekti, ki izpolnjujejo 
ustrezna tehnična merila za pregled iz 
Uredbe (EU) 2020/852.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.1 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k zagotavljanju kritične 
infrastrukture, razčlenjenih po fizični 
infrastrukturi ter po potrebi po z njo 
povezanem blagu in storitvah

8.1 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k zagotavljanju kritične 
infrastrukture, razčlenjenih po fizični 
infrastrukturi, vključno z zeleno 
infrastrukturo in zelenimi pasovi, ter po 
potrebi po z njo povezanem blagu in 
storitvah

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.2a Dodatna zmogljivost kritične 
infrastrukture za prispevanje k 
zmanjšanim ali preprečenim emisijam 
toplogrednih plinov v tonah ekvivalenta 
CO2 in njena zmogljivost izpolniti cilje iz 
nacionalnih energetskih in podnebnih 
načrtov
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