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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za proračun in Odboru za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojnima odboroma 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 

(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 veljavnimi 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 
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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.

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

 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Sklad InvestEU bi moral podpirati 
naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, tudi v kulturno dediščino, da bi 
spodbudili trajnostno in vključujočo rast, 
naložbe in zaposlovanje ter s tem 
prispevali k večji blaginji, pravičnejši 
porazdelitvi dohodka ter večji ekonomski, 
socialni in teritorialni koheziji v Uniji ter k 
enakosti spolov. V študiji inštituta EIGE 
iz leta 2017 je bilo ugotovljeno, da bi 
boljša enakost spolov do leta 2050 
ustvarila do 10,5 milijona dodatnih 
delovnih mest, stopnja zaposlenosti v EU 
pa bi dosegla skoraj 80 %. Zato bi morali 
projekti, ki se bodo financirali iz sklada 
InvestEU, ustrezati okoljskim in socialnim 
standardom Unije, tudi kar zadeva pravice 
delavcev. Uporaba sklada InvestEU bi 
morala dopolnjevati podporo Unije, ki se 
zagotavlja z nepovratnimi sredstvi.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

__________________ __________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018)0353.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Naložbene projekte, ki prejmejo 
znatno podporo Unije, zlasti na področju 
infrastrukture, bi moral pregledati 
izvajalski partner, da bi ugotovil, ali imajo 
okoljski, podnebni ali socialni učinek, pa 
tudi, ali vplivajo na enakost spolov, 
poklicno segregacijo ter enake možnosti 
in obravnavanje pri delu. Pri naložbenih 
projektih, ki imajo takšen učinek, bi bilo 
treba opraviti preverjanje trajnostnosti v 
skladu s smernicami, ki bi jih morala 
Komisija oblikovati v tesnem sodelovanju 
s potencialnimi izvajalskimi partnerji v 
okviru programa InvestEU. Pri teh 
smernicah bi morala biti ustrezno 
uporabljena merila, določena v [uredbi o 
vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb], da se ugotovi, ali je 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 
in skladna s smernicami, pripravljenimi za 
druge programe Unije. V skladu z načelom 
sorazmernosti bi morale smernice 
vključevati ustrezne določbe za 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, projekte, ki ne dosegajo v 
smernicah določene velikosti, pa bi bilo 
treba izključiti iz preverjanja trajnostnosti. 
Če bi izvajalski partner ugotovil, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, bi 
moral naložbenemu odboru, 
ustanovljenemu za sklad InvestEU, 
predložiti utemeljitev. Operacije, ki niso v 
skladu z doseganjem podnebnih in drugih 
okoljskih ciljev in niso v skladu z merili iz 
taksonomije EU in načelom čim manjšega 
škodovanja, zlasti dejavnosti, povezane s 
proizvodnjo, predelavo, distribucijo, 
skladiščenjem, prevozom ali zgorevanjem 
fosilnih goriv, ne bi smele biti upravičene 
do podpore na podlagi te uredbe. 
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Podnebne spremembe in degradacija 
okolja nesorazmerno prizadenejo ženske, 
ki pa so obenem premalo zastopane v 
odločanju o politikah za blažitev posledic 
podnebnih sprememb. Poskrbeti moramo, 
da bodo v odločanje na vseh ravneh, v 
nacionalnem okolju in EU, vključene tudi 
ženske in druge ranljive skupine.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Kot je zapisano v razmisleku 
Komisije o socialni razsežnosti Evrope z 
dne 26. aprila 2017, sporočilu o evropskem 
stebru socialnih pravic, okviru Unije o 
Konvenciji ZN o pravicah invalidov in 
sporočilu o močni socialni Evropi za 
pravičen prehod z dne 14. januarja 2020, je 
vzpostavitev bolj vključujoče in poštene 
Unije ključna prednostna naloga Unije pri 
odpravljanju neenakosti in spodbujanju 
politik socialnega vključevanja v Evropi. 
Neenakost možnosti zadeva zlasti dostop 
do izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
zaposlovanja ter zdravstvenih in socialnih 

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

storitev. Naložbe v gospodarstvo, 
povezano s socialnim kapitalom, znanji in 
spretnostmi ter človeškimi viri, ter naložbe 
v vključevanje ranljivih skupin 
prebivalstva v družbo lahko povečajo 
gospodarske priložnosti, zlasti če so 
usklajene na ravni Unije. S skladom 
InvestEU bi bilo treba podpirati naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
prekvalificiranjem in strokovnim 
izpopolnjevanjem delavcev, med drugim v 
regijah, ki so odvisne od ogljično 
intenzivnega gospodarstva in se soočajo s 
posledicami strukturnega prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo. Z njim bi bilo 
treba podpirati projekte s pozitivnimi 
učinki na družbo, ki na primer spodbujajo 
medgeneracijsko razumevanje, in bi 
moral krepiti socialno vključenost s 
spodbujanjem večje zaposlenosti v vseh 
regijah, zlasti med nekvalificiranimi, 
dolgotrajno brezposelnimi in 
podzaposlenimi, ter izboljšati enakost 
spolov z reševanjem problema poklicne 
segregacije, razkoraka med spoloma pri 
zaposlenosti, plačah in pokojninah, s 
spodbujanjem ravnovesja med poklicnim 
in zasebnim življenjem, krepitvijo enakih 
možnosti in enake obravnave pri delu, 
nediskriminacije, dostopnosti, 
medgeneracijske solidarnosti, 
zdravstvenega sektorja in sektorja socialnih 
storitev, socialnih stanovanj, brezdomstva, 
digitalnega vključevanja, razvoja 
skupnosti, vloge in prostora mladih v 
družbi ter ranljivih skupin, vključno z 
državljani tretjih držav. Poleg tega bi moral 
program InvestEU podpirati tudi evropsko 
kulturo in ustvarjalnost s socialnim ciljem.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Podpora za invalide in njihovo 
vključevanje lahko Uniji in državam 
članicam prinese gospodarske, družbene 
in osebne koristi. Med karanteno zaradi 
COVID-19 je v vsej Uniji naraslo nasilje v 
družini. Kot ukrep zoper ta porast ter 
zoper vpliv nasilja na moške in ženske v 
EU in državah članicah bi moral program 
InvestEU podpirati razvoj potrebne 
infrastrukture, med drugim zavetišč in 
telefonskih številk za pomoč žrtvam 
nasilja.

Predlog spremembe 12

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 

(24) Pri gospodarski krizi zaradi 
pandemije COVID-19 tržno dodeljevanje 
sredstev ni povsem učinkovito, zaznano 
tveganje pa znatno ovira tok zasebnih 
naložb. V teh okoliščinah je ključna 
značilnost sklada InvestEU, tj. 
zmanjševanje tveganja ekonomsko 
vzdržnih projektov za pritegnitev 
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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.

zasebnega financiranja, še posebej 
dragocena in bi jo bilo treba okrepiti, med 
drugim za preprečevanje tveganja 
asimetričnega okrevanja. Glede tega bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
podpiranju MSP, zlasti tistih, ki jih vodijo 
ženske, saj pogosto naletijo na specifične 
izzive pri pridobivanju sredstev iz 
finančnih mehanizmov in od finančnih 
institucij, in bodo ta podjetja med 
okrevanjem potrebovala precejšnjo 
podporo. Program InvestEU bi moral 
zagotavljati ključno podporo podjetjem v 
fazi okrevanja, pa tudi odločno 
osredotočenost vlagateljev na srednje- in 
dolgoročne politične prednostne naloge 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
naložbeni načrt za evropski zeleni dogovor, 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope, strategija za enakost 
spolov in močna socialna Evropa za 
pravičen prehod. Znatno bi moral povečati 
sposobnost skupine Evropske investicijske 
banke (v nadaljnjem besedilu: EIB) ter 
nacionalnih spodbujevalnih bank in 
institucij kot tudi drugih izvajalskih 
partnerjev za prevzemanje tveganj v 
podporo gospodarskemu okrevanju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

predstavnikov manj zastopanega spola. 
Upravljavska struktura ne bi smela 
posegati v odločitve skupine EIB in drugih 
izvajalskih partnerjev oziroma jih ovirati, 
prav tako pa ne bi smela nadomestiti 
njihovih upravljavskih organov.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

smislu posebnega strokovnega znanja in 
izkušenj v določenih državah članicah in 
kadar imajo delničarji iz Unije večinski 
delež. Prav tako bi moralo biti omogočeno, 
da kot izvajalski partnerji delujejo tudi 
drugi subjekti, ki izpolnjujejo merila iz 
finančne uredbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Podpora bi morala 
biti usmerjena tudi na finančne posrednike, 
ki lahko 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 
dopolnjevati ukrepe, sprejete v okviru 
drugih programov Unije, ki zajemajo 
specifično področje politike, in se izvajati 
vzporedno z njimi. Prizadevati bi si bilo 
treba tudi za podporo gradnji zmogljivosti 
potencialnih nosilcev projektov, zlasti 
lokalnih organizacij in organov. 
Problemom nezadostnega financiranja 
inovativnih projektov in podjetij žensk bi 
bilo lahko reševali tudi s pregledom meril.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(c) socialni odpornosti, enakosti med 
ženskami in moškimi na trgu dela, 
vključevalnosti in zmogljivosti za socialne 
inovacije Unije ter enakosti med spoloma;

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Specifični cilji programa InvestEU 
so:

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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije;

(b) sklop politike za raziskave, 
inovacije in digitalizacijo, ki zajema 
dejavnosti s področja raziskav, razvoja 
proizvodov in inovacij, prenos tehnologij 
in rezultatov raziskav na trg za podporo 
subjektom, ki omogočajo razvoj trga, in 
sodelovanju med podjetji, predstavitev in 
uvajanje inovativnih rešitev, podporo 
širitvi inovativnih podjetij in digitalizacijo 
industrije Unije, pri čemer je treba 
ustrezno upoštevati digitalni razkorak 
med spoloma;

Predlog spremembe 19
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, tudi za 
inovativna in tista, ki delujejo v kulturnih 
in ustvarjalnih sektorjih, pa tudi za mala 
podjetja s srednje veliko tržno 
kapitalizacijo;

(c) sklop politike za MSP, ki zajema 
dostop do financiranja in njegovo 
razpoložljivost zlasti za MSP, pri čemer je 
treba ustrezno upoštevati tista, ki jih 
vodijo ženske, tudi za inovativna in tista, ki 
delujejo v kulturnih in ustvarjalnih 
sektorjih, pa tudi za mala podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo;

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje enakosti spolov, 
znanj in spretnosti, izobraževanja, 
usposabljanja in s tem povezanih storitev, 
socialno infrastrukturo, vključno z 
zdravstveno in izobraževalno infrastrukturo 
ter socialnimi in študentskimi stanovanji, 
socialne inovacije, zdravstveno varstvo in 
dolgotrajno oskrbo, vključevanje in 
dostopnost, kulturne in ustvarjalne 
dejavnosti s socialnim ciljem in 
vključevanje ranljivih oseb, vključno z 
državljani tretjih držav;

(d) sklop politike za socialne naložbe 
ter znanja in spretnosti, ki zajema 
mikrofinanciranje, financiranje socialnih 
podjetij in socialno gospodarstvo ter 
ukrepe za spodbujanje in vključevanje 
enakosti spolov ter za enako udeležbo 
žensk v gospodarstvu, zlasti pri 
ustvarjanju delovnih mest, zato da bi 
odpravili razkorak med spoloma pri 
oskrbi, in sicer z izboljšanjem in večjo 
razpoložljivostjo kakovostnih oskrbnih 
storitev s pomočjo Evropskega socialnega 
sklada plus, Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, programa InvestEU ter 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, zajema pa tudi vso družbo, 
znanja in spretnosti, področje 
izobraževanja, usposabljanja in s tem 
povezanih storitev, podjetništvo, socialno 
infrastrukturo, vključno z zdravstveno in 
izobraževalno infrastrukturo ter socialnimi 
in študentskimi stanovanji, 
otroško varstvo, socialne inovacije, 
zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo 
in otroško varstvo, zlasti za starše 
samohranilce, skrb za invalide, 
vključevanje in dostopnost, ukrepe za 
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uravnoteženo poklicno in zasebno 
življenje, kulturne in ustvarjalne dejavnosti 
s socialnim ciljem, spodbujanje 
medgeneracijske solidarnosti ter 
podpiranje in vključevanje ranljivih oseb, 
vključno z invalidi, starši samohranilci, 
žrtvami/preživelimi nasilja na podlagi 
spola, osebami LGBTI, pripadniki 
etničnih manjšin, Romi in državljani 
tretjih držav, ter zavetišča in telefonske 
številke za pomoč žrtvam nasilja, pri 
čemer je treba posebno pozornost 
nameniti podeželskim, gorskim, 
odmaknjenim in najmanj razvitim 
območjem;

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo take kritične infrastrukture;

(ii) kritična infrastruktura, tako fizična 
kot virtualna, vključno z infrastrukturnimi 
elementi, ki se štejejo za kritične, na 
področjih energetike, prometa, okolja, 
zdravja, varne digitalne komunikacije, 5G, 
interneta stvari, spletnih storitvenih 
platform, varnega računalništva v oblaku, 
obdelave ali shranjevanja podatkov, 
plačilne in finančne infrastrukture, letalstva 
in vesolja, obrambe, komunikacije, 
medijev, izobraževanja in usposabljanja, 
volilne infrastrukture ter občutljivih 
objektov, pa tudi zemljišča in 
nepremičnine, ki so nujno potrebni za 
uporabo te kritične infrastrukture; pri 
kritični infrastrukturi bi morali upoštevati 
načelo enakosti spolov in poskrbeti, da pri 
postavljanju te infrastrukture ne bi 
prihajalo do pristranskosti. 

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
obrambo in kibernetsko varnost, ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic.

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
obrambo in kibernetsko varnost, ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic. Te naložbe morajo biti 
na vseh ravneh usklajene z načelom 
enakosti spolov in ga spodbujati.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje socialne trajnostnosti, da bi čim 
bolj zmanjšali negativne učinke in kar se 
da povečali koristi za podnebno, okoljsko 
in socialno razsežnost. Nosilci projektov, 
ki zaprosijo za financiranje, v ta namen 
predložijo ustrezne informacije na podlagi 
smernic iz odstavka 4. Projekti, ki ne 
dosegajo določene velikosti, opredeljene v 
smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.

3. Operacije financiranja in naložbene 
operacije se pregledajo, da se ugotovi, ali 
imajo okoljski, podnebni ali socialni 
učinek, vključno s škodljivim učinkom na 
enakost med ženskami in moškimi na trgu 
dela. Če ga imajo, se zanje uporablja 
podnebno in okoljsko preverjanje ter 
preverjanje enakosti in socialne 
trajnostnosti, da bi čim bolj zmanjšali 
negativne učinke in kar se da povečali 
koristi za podnebno, okoljsko in socialno 
razsežnost ter enakost spolov. Nosilci 
projektov, ki zaprosijo za financiranje, v ta 
namen predložijo ustrezne informacije na 
podlagi smernic iz odstavka 4. Projekti, ki 
ne dosegajo določene velikosti, opredeljene 
v smernicah, se izključijo iz preverjanja. 
Projekti, ki niso skladni s podnebnimi cilji, 
niso upravičeni do podpore v skladu s to 
uredbo. Če izvajalski partner ugotovi, da 
preverjanje trajnostnosti ni potrebno, 
naložbenemu odboru predloži utemeljitev.
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov, socialno 
vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

(c) oceni socialni učinek projektov, 
tudi na enakost spolov na trgu dela, 
socialno vključevanje nekaterih območij ali 
populacij ter gospodarski razvoj območij in 
sektorjev, na katere vplivajo strukturne 
spremembe, kot so potrebe gospodarstva 
po razogljičenju;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) prepoznajo projekti, ki niso skladni 
s spodbujanjem enakosti spolov in 
načeloma vključevanja enakosti spolov in 
priprave proračuna ob upoštevanju vidika 
spola;

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. so skladne z načelom enakosti 
spolov, pripravo proračuna ob 
upoštevanju vidika spola in s smernicami 
za vključevanje načela enakosti spolov;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svetovalni odbor si prizadeva 
zagotoviti uravnoteženo zastopanost 
spolov, v njem pa je:

2. Svetovalni odbor si prizadeva 
zagotoviti minimalno uravnoteženo 
zastopanost spolov, torej vsaj 40 % manj 
zastopanega spola, v njem pa je:

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za program InvestEU se ustanovi 
usmerjevalni odbor. Sestavljajo ga štirje 
predstavniki Komisije, trije predstavniki 
skupine EIB, dva predstavnika izvajalskih 
partnerjev, ki niso skupina EIB, ter en 
strokovnjak brez pravice glasovanja, ki ga 
imenuje Evropski parlament. Strokovnjak 
brez pravice glasovanja, ki ga imenuje 
Evropski parlament, ne zahteva ali 
sprejema navodil od institucij, organov, 
uradov ali agencij Unije, od nobene vlade 
države članice ali katerega koli drugega 
javnega ali zasebnega organa in deluje 
povsem samostojno. Svoje naloge opravlja 
nepristransko in v interesu sklada 
InvestEU.

1. Za program InvestEU se ustanovi 
usmerjevalni odbor. Sestavljajo ga štirje 
predstavniki Komisije, trije predstavniki 
skupine EIB, dva predstavnika izvajalskih 
partnerjev, ki niso skupina EIB, ter en 
strokovnjak brez pravice glasovanja, ki ga 
imenuje Evropski parlament, zagotoviti pa 
se mora, da sta spola v odboru 
uravnoteženo zastopana. Strokovnjak brez 
pravice glasovanja, ki ga imenuje Evropski 
parlament, ne zahteva ali sprejema navodil 
od institucij, organov, uradov ali agencij 
Unije, od nobene vlade države članice ali 
drugih javnih ali zasebnih organov in 
deluje povsem samostojno. Svoje naloge 
opravlja nepristransko in v interesu sklada 
InvestEU.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija izvede pregled za 
potrditev, da so operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki jih predlagajo 
izvajalski partnerji, ki niso EIB, skladne s 
pravom in politikami Unije.

1. Komisija izvede pregled za 
potrditev, da so operacije financiranja in 
naložbene operacije, ki jih predlagajo 
izvajalski partnerji, ki niso EIB, skladne s 
pravom in politikami Unije, vključno z 
načelom enakosti spolov.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) za uravnoteženo zastopanost 
spolov mora naložbeni odbor sprejeti 
strategije in postopke, s katerimi to 
zagotovi;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kazalniki za poročanje o napredku 
programa InvestEU pri doseganju splošnih 
in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni 
v Prilogi III.

1. Kazalniki za poročanje o napredku 
programa InvestEU pri doseganju splošnih 
in specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni 
v Prilogi III. Pri tem bi morali biti podatki 
prikazani in zasnovani tako, da bi 
ustrezno odražali vidik spola, tako da bi se 
lahko upoštevali pri ocenah učinka na 
enakost spolov. Na ta način bi lahko 
spremljali tudi vrzeli v feminiziranih 
sektorjih in se spoprijeli z vprašanjem 
enakih možnosti in enakega obravnavanja 
žensk in moških na trgu dela.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) zdravstvene oskrbe in dolgoročne 
nege, vključno s klinikami, bolnišnicami, 
primarno oskrbo, storitvami na domu in 
oskrbo v skupnosti;

(iii) zdravstvene oskrbe, otroškega 
varstva in dolgoročne nege, vključno z 
javnimi in zasebnimi dnevnimi centri, 
klinikami, bolnišnicami, primarno oskrbo, 
storitvami na domu in oskrbo v skupnosti;
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) ukrepov za spodbujanje enakosti 
spolov;

(g) ukrepov za spodbujanje enakosti 
spolov, na primer za udeležbo žensk na 
trgu dela;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Priloga II – točka 12 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) vključevanja ranljivih oseb, tudi 
državljanov tretjih držav;

(h) vključevanja ranljivih oseb, tudi 
invalidov, oseb LGBTI+ in državljanov 
tretjih držav;


