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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun in Odbor za 
ekonomske in monetarne zadeve kot pristojna odbora, da upošteva naslednje predloge 
sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) Ocene Komisije, ki izhajajo iz 
podatkov na ravni podjetij, kažejo, da bi 
lahko v letu 2020 potrebe po sanaciji 
kapitalskega trga zaradi pandemije 
COVID-19 znašale približno 720 milijard 
EUR. Ta vrednost bi lahko bila še višja, če 
bi se ukrepi za omejevanje izhoda ohranili 
dlje, kot je trenutno predvideno, ali če bi 
jih bilo treba ponovno uvesti zaradi porasta 
okužb. Če ti kapitalski primanjkljaji ne 
bodo obravnavani, lahko privedejo do 
daljšega obdobja nižjih naložb in višje 
brezposelnosti ter posledično znatno 
vplivajo na konkurenčnost Unije. To bi 
zlasti negativno vplivalo na industrijsko 
zmogljivost Unije, kar bi občutila mala in 
srednja podjetja (MSP), ki so v jedru 
evropske industrije, poleg tega pa bi se 
manj vlagalo v raziskave in inovacije, 
zaradi česar bi prišlo do tehnološkega 
nazadovanja in izgube tehnološke 
prednosti v svetovni konkurenci. MSP, 
vključno z mikropodjetji, so tudi 
nadpovprečno zastopana v sektorjih, ki jih 
je kriza še posebej prizadela, zaradi česar 
bi utegnila biti njihova zmožnost potrebne 
zelene in digitalne preobrazbe bistveno 
zmanjšana. Učinek kapitalskega 
primanjkljaja bo neenakomeren po 
sektorjih in državah članicah, kar bo 
privedlo do razlik in neenakosti med 
regijami in na notranjem trgu. Poleg tega 
se zmogljivost držav članic za 
zagotavljanje državne pomoči močno 
razlikuje. Pri dodeljevanju sredstev v 



PE654.115v02-00 4/29 AD\1211936SL.docx

SL

okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti bi morala biti ta vprašanja 
ustrezno upoštevana, tako da bi se 
industriji in delavcem zagotovila ustrezna 
finančna podpora in preprečili negativni 
socialno-ekonomski učinki nanje, pa tudi 
vsi negativni učinki na notranji trg.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pandemija COVID-19 ima hud, 
nenaden in nepredviden vpliv na 
gospodarstvo Unije, ki znatno ovira 
zmožnost Unije za napredek pri 
prednostnih političnih nalogah, predvsem 
pri evropskem zelenem dogovoru in z njim 
povezanih ciljih, kot so podnebni cilji, 
razvoj energetske infrastrukture, 
strategija za vodik, strategija za 
oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, 
strategija za MSP za trajnostno in 
digitalno Evropo, nova industrijska 
strategija za Evropo in izpolnjevanje 
odprte strateške avtonomije za 
konkurenčno, dinamično in trajnostno 
gospodarstvo Unije. Instrument za 
podporo plačilni sposobnosti naj bi 
deloval kot pomembno orodje za 
zagotavljanje, da se lahko ohrani ali 
pospeši napredek pri doseganju teh ciljev 
politike.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Skupna prizadevanja Unije in 
držav članic, da bi uresničile energetske 
in podnebne cilje do leta 2030 ter da bi 
najpozneje do leta 2050 dosegle podnebno 
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nevtralnost, bi lahko bila ogrožena zaradi 
uničujočih ekonomskih in socialnih 
posledic, ki jih ima kriza zaradi pandemije 
COVID-19 za notranji trg, zmogljivosti za 
zasebne naložbe in zaposlovanje. Z 
instrumentom za podporo plačilni 
sposobnosti naj bi pripomogli k 
preprečevanju nastanka takega tveganja 
in zagotavljanju napredka pri dosegi teh 
ciljev.

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Prednostni cilj instrumenta za 
podporo plačilni sposobnosti bi morala 
biti ohranitev čim večjega števila delovnih 
mest v Evropi z zagotavljanjem podpore, 
ki jo usmerja politika, podjetjem v vseh 
državah članicah, ki so sicer dolgoročno 
sposobna preživetja, da se jim omogoči 
ponovna vzpostavitev zmogljivosti, 
okrepitev produktivnosti in inovacij ter 
spodbujanje zaposlovanja po vsej Uniji. 
Dejavnosti, ki niso skladne s politikami 
Unije, ne bi smele prejeti podpore 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v okviru 
omejitev sredstev, zagotovljenih s tem 
instrumentom, bi bilo treba v okviru sklopa 
za podporo plačilne sposobnosti 
Evropskega sklada za strateške naložbe 
izvesti ukrepe za okrevanje in odpornost, 
da bi se ublažil izreden učinek krize zaradi 

(2) V skladu z uredbo [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje] in v okviru 
omejitev sredstev, zagotovljenih s tem 
instrumentom, bi bilo treba v okviru sklopa 
za podporo plačilne sposobnosti 
Evropskega sklada za strateške naložbe 
izvesti ukrepe za okrevanje in odpornost, 
da bi se ublažil izreden ekonomski učinek 
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COVID-19. Ta dodatna sredstva bi bilo 
treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

krize zaradi pandemije COVID-19 na 
podjetja. Poseben poudarek bi moral biti 
na ohranjanju delovnih mest in možnosti 
preživljanja z namenjanjem podpore 
MSP, ki zagotavljajo dve tretjini delovnih 
mest v Uniji, pa tudi industriji in ljudem, 
da zagotovo nihče ne bo zapostavljen. Ta 
dodatna sredstva bi bilo treba uporabiti 
tako, da se zagotovi skladnost z roki iz 
uredbe [o Instrumentu Evropske unije za 
okrevanje], obenem pa ohranjajo in 
razširijo možnosti zaposlovanja, da se 
prepreči socialna izključenost, ter podpira 
tehnološki napredek in ustvarjajo tržne 
priložnosti za podjetja, s čimer se 
ustvarjajo delovna mesta in preprečuje 
brezposelnost.

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Sklad EFSI je bil od junija 2020 še 
posebej uspešen pri mobilizaciji zasebnih 
in javnih naložb v vrednosti več kot 500 
milijard EUR, od katerih je imelo koristi 
okoli 1,4 milijona MSP. Ker je udeležba 
zasebnega sektorja pri mobilizaciji naložb 
po pandemiji COVID-19 zlasti pomembna 
za preprečevanje negativnih posledic 
pandemije, bi moral biti ključni poudarek 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti na privabljanju zasebnih 
naložb.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Da bi se ublažile hude gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 v Uniji, bi 
bilo treba podjetjem, ki so v težavah zaradi 

(3) Da bi se ublažile hude gospodarske 
in socialne posledice pandemije COVID-
19 v Uniji, bi bilo treba podjetjem, zlasti 
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gospodarske krize, ki jo je povzročila 
pandemija, in ki ne morejo pridobiti 
zadostne podpore s financiranjem na trgu 
ali ukrepi držav članic, nujno zagotoviti 
podporo plačilni sposobnosti v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, ki bi ga bilo treba dodati kot 
tretji sklop v okviru EFSI.

MSP in posebej inovativnim in na 
tehnologiji slonečim mikro- in družinskim 
podjetjem, ki so v težavah zaradi 
gospodarske in socialne krize, ki jo je 
povzročila pandemija, in ki ne morejo 
pridobiti zadostne podpore s financiranjem 
na trgu ali ukrepi držav članic, nujno 
zagotoviti podporo plačilni sposobnosti v 
okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, ki bi ga bilo treba dodati kot 
tretji sklop v okviru EFSI.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Instrument za podporo plačilni 
sposobnosti je zasnovan za odpravo 
gospodarskega učinka pandemije COVID-
19. Pripomogel naj bi k preprečevanju 
stečajev podjetij, ki so sposobna preživetja, 
in je torej instrument za pomoč pri 
preprečevanju brezposelnosti državljanov 
Unije. Ni pa zasnovan za usmerjanje 
gospodarstev držav članic v določeno 
smer. Namen vseh ukrepov, sprejetih v 
okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi moral biti preprečevanje 
višjih stopenj brezposelnosti.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 

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

dejavnosti v zvezi z osebjem, proizvodnjo, 
raziskavami in razvojem ali druge poslovne 
dejavnosti v Uniji in jih ne nadzoruje 
tretja država. Ne smejo biti del skupine s 
podrejenimi družbami, ki ne opravljajo 
dejanske gospodarske dejavnosti v državi, 
uvrščeni na seznam Unije z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene6a. Podjetja bi 
morala opravljati dejavnosti v podporo 
ciljem iz te uredbe. Imeti bi morala 
uspešen poslovni model, vključno z 
intelektualno lastnino ali močnimi 
zmogljivostmi za tehnološke raziskave in 
razvoj, in ob koncu leta 2019 ne bi smela 
biti v težavah v smislu okvira za državno 
pomoč7, prav tako pa ne bi smela 
sodelovati ali biti vključena v pranje 
denarja, financiranje terorizma, 
izogibanje plačilu davka, davčne goljufije 
ali davčne utaje. V primeru mikro- ali 
malih podjetij so lahko ta bila v težavah že 
31. decembra 2019, pod pogojem, da niso 
v kolektivnem postopku glede plačilne 
sposobnosti po nacionalni zakonodaji in 
da niso prejela pomoči za reševanje ali 
prestrukturiranje. Podpora za upravičena 
podjetja bi morala biti pogojena s tem, da 
delujejo v državah članicah in sektorjih, ki 
jih je kriza zaradi pandemije COVID-19 
ali naraščajoča brezposelnost najbolj 
prizadela ali v katerih je razpoložljivost 
državne podpore plačilni sposobnosti bolj 
omejena, obenem pa je treba zagotavljati 
uravnoteženo geografsko porazdelitev po 
Uniji. Podjetja bi se morala zavezati, da 
bodo še naprej delovala v Uniji in 
ohranila svojo tamkajšnjo delovno silo ter 
da bodo po potrebi uvedla omejitve glede 
izplačevanja dividend, menedžerskih plač 
in programov odkupa delnic, izpolnjevati 
pa morajo tudi socialne in okoljske 
standarde in zakonodajo Unije. Poleg tega 
bi se morala podjetja, ki prejemajo 
podporo, zavezati, da bodo še naprej 
poslovala v isti državi članici in se vsaj za 
čas trajanja dodeljene podpore ne bodo 
preselila v drugo državo članico ali tretjo 
državo, s čimer bi spodbudili blaginjo in 



AD\1211936SL.docx 9/29 PE654.115v02-00

SL

okrevanje gospodarstva na njihovih 
ozemljih in preprečili nadaljnje motnje na 
notranjem trgu.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
020XG0227(01)&from=en

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

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

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pri merilih za dodelitev sredstev 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti je treba v prvi vrsti upoštevati 
gospodarski učinek pandemije COVID-19 
v posameznih državah članicah in 
sektorjih, ne pa zdravstvene krize. To bi se 
moralo odražati tudi v porazdelitvi 
sredstev med prizadete države članice.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) MSP so temelj evropskega 
gospodarstva in bodo bistvena za 
gospodarsko okrevanje s poudarkom na 
delovnih mestih. Vendar je kriza zaradi 
pandemije COVID-19 močno vplivala 
prav na MSP, saj naj bi bilo gospodarsko 
prizadetih do 90 % MSP v Uniji, predvsem 
v storitvenem sektorju, proizvodnji, 
gradbeništvu, turizmu ter kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju. Instrument za 
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podporo plačilni sposobnosti je del 
strateške politike za okrevanje Unije, ki je 
osredotočena na čim prejšnje vračanje 
ljudi na delo, zlasti z zagotavljanjem 
ustrezne podpore za MSP.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Cilj podpore, zagotovljene v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi moral biti ohranjanje 
učinkovitosti in konkurenčnosti trgov 
Unije. Z instrumentom za podporo 
plačilni sposobnosti ne bi smeli omogočati 
podjetjem, ki so v močnejšem tržnem 
položaju, da utrdijo svoj prevladujoči 
položaj na trgu nad konkurenti. 
Usmerjevalni odbor bi zato moral 
poskrbeti, da instrument za podporo 
plačilni sposobnosti ne bi prispeval k tržni 
koncentraciji.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Jamstvo EU, odobreno Evropski 
investicijski banki (EIB), bi bilo treba 
povečati za 66 436 320 000 EUR, da bi se 
ustvaril tretji sklop EFSI, tj. sklop za 
podporo plačilni sposobnosti, v okviru 
katerega bi bilo treba zagotoviti podporo 
plačilni sposobnosti.

(5) Jamstvo EU, odobreno Evropski 
investicijski banki (EIB), bi bilo treba 
povečati za 66 436 320 000 EUR, da bi se 
ustvaril tretji sklop EFSI, tj. sklop za 
podporo plačilni sposobnosti, v okviru 
katerega bi bilo treba zagotoviti podporo 
plačilni sposobnosti. Unija lahko v okviru 
instrumenta EU za okrevanje zagotovi 
neposredno financiranje za EIB, da bi 
dala na voljo sredstva za to, da bi v 
najkrajšem možnem času uresničili cilj 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, ne da bi bilo treba sredstva za 
to mobilizirati na finančnih trgih.
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Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Z zneskom jamstva EU, ki je na 
voljo v okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti, naj bi se mobilizirale naložbe 
v realni sektor v višini do 
300 000 000 000 EUR.

(7) Z zneskom jamstva EU, ki je na 
voljo v okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti, naj bi se mobilizirale naložbe 
v realni sektor v višini do 
300 000 000 000 EUR. Instrument za 
podporo plačilni sposobnosti bi moral 
prispevati k naložbam v realni sektor. 
Predvsem pa sklop za podporo plačilni 
sposobnosti v nobeni obliki in na noben 
način ne sme prispevati k refinanciranju 
obstoječih dolgov.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) EIB in Komisija bi morali v 
sodelovanju z državami članicami izvajati 
komunikacijske dejavnosti in dejavnosti 
tehnične pomoči, namenjene morebitnim 
upravičencem instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti, kot so ustrezna 
podjetja, MSP in drugi upravičeni akterji, 
da bi podprli široko porazdelitev in 
črpanje sredstev instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti. Tudi Evropsko 
svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) bi 
moralo dejavno sodelovati in prispevati 
pri zagotavljanju potrebnih informacij. 
Načini zagotavljanja podpore bi morali biti 
prilagodljivi glede na potrebe po različnih 
rešitvah v različnih državah članicah. 
Izključevati bi morali tudi stroške ali vsaj 
zmanjšati učinek stroškov za morebitne 
upravičence instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti, zlasti za mikro- in 
male poslovne subjekte ter MSP na 
splošno, ki bi jih odvračali od uporabe 
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vlagatelji v podporo upravičenim 
podjetjem. Preprečiti bi bilo treba 
neupravičeno izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti ali jim onemogočali njegovo 
uporabo. Med drugim bi morali 
vključevati financiranje, jamstvo ali 
naložbe s strani skupine EIB za obstoječe 
neodvisno upravljane sklade ali subjekte za 
posebne namene, ki vlagajo v upravičena 
podjetja. Poleg tega bi se lahko podpora 
usmerjala prek novih neodvisno 
upravljanih skladov, vključno s skupinami 
upravljavcev skladov, ki prvič zbirajo 
financiranje, ali prek subjektov za posebne 
namene, ki so vzpostavljeni na evropski, 
regionalni ali nacionalni ravni prav v ta 
namen, da bi imeli koristi od jamstva EU in 
vlagali v upravičena podjetja. Jamstvo EU 
bi se lahko uporabilo tudi za jamstvo ali 
financiranje posredovanja s strani 
nacionalne spodbujevalne banke ali 
institucije v skladu s pravili o državni 
pomoči, in sicer skupaj z zasebnimi 
vlagatelji v podporo upravičenim 
podjetjem. Preprečiti bi bilo treba 
neupravičeno izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu. Instrument za podporo 
plačilni sposobnosti ne bi smel povečati 
obstoječih neenakosti med državami 
članicami niti oslabiti enotnega trga. 
Komisija bi morala eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe oceniti, ali je splošna 
struktura instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti primerna za uresničitev 
njegovega glavnega cilja, tj. upravičenim 
podjetjem pravočasno zagotoviti podporo 
plačilni sposobnosti.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kapitalski skladi, subjekti za 
posebne namene, naložbene platforme in 
nacionalne spodbujevalne banke in 
institucije bi morali upravičenim 
podjetjem, razen subjektom, usmerjenim v 
zakup (ali nadomestni kapital) za namene 

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

odprodaje premoženja podjetij, zagotoviti 
lastniški kapital ali navidezni lastniški 
kapital (kot so hibridni dolg, prednostne 
delnice, zamenljivi lastniški kapital, 
podrejena posojila, vračljiva predplačila, 
tiha udeležba in drugi instrumenti, ki so 
zlasti primerni za zagotavljanje podpore 
plačilni sposobnosti za MSP). Komisija bi 
morala opravljati reden nadzor porabe 
sredstev in sprejeti potrebne ukrepe za 
sankcioniranje sodelujočih akterjev za 
zlorabo sredstev.

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Operacije financiranja in naložbene 
operacije bi morale biti usklajene s 
trenutnimi prednostnimi nalogami politike 
Unije, kot sta evropski zeleni dogovor in 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope. Osredotočati bi se bilo 
treba tudi na podporo čezmejnim 
dejavnostim.

(10) Operacije financiranja in naložbene 
operacije bi morale izpolnjevati merila iz 
Uredbe (EU) 2020/852 [uredba o 
taksonomiji], vključno z načelom, da se ne 
škoduje bistveno, ter biti usklajene s 
trenutnimi prednostnimi nalogami politike 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope, nova industrijska 
strategija za Evropo, strategija za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo, evropski 
steber socialnih pravic, prenovljena 
evropska socialna listina, energetska in 
podnebna zakonodaja Unije, in s 
posojilno politiko EIB ter prispevati k 
energetskim in podnebnim ciljem do let 
2030 in 2050. Te operacije bi morale 
nadalje prispevati k temu, da bi se v Uniji 
ustvarjala oziroma ohranjala kakovostna 
in trajnostna delovna mesta in čezmejne 
dejavnosti, pa tudi k premagovanju 
izzivov, s katerimi se MSP soočajo pri 
zeleni in digitalni preobrazbi. Imeti 
morajo pomembno vlogo pri blažitvi 
negativnih posledic krize zaradi 
pandemije COVID-19, in sicer tako da se 
z njimi ustvarjajo priložnosti za podjetja 
ter MSP.
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Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(14) Ko bo ustanovljen naložbeni odbor 
v okviru uredbe o programu InvestEU, bi 
moral postati odgovoren za odobritev 
jamstva EU tudi v skladu s to uredbo. 
Naložbeni odbor bi moral v tesnem 
sodelovanju z državami članicami in ob 
dejavnem sodelovanju sindikatov, 
organizacij civilne družbe in deležnikov 
določiti te ukrepe, ki bodo imeli ključno 
vlogo kot načrti za okrevanje po krizi. 
Naložbeni odbor bi moral prerazporejati 
sredstva instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti na način, ki bo zagotovil 
geografsko uravnoteženost med državami 
članicami.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Določiti bi moral ukrepe, s 
katerimi bi naredili instrument za podporo 
plačilni sposobnosti privlačen za 
potencialne upravičence, tako da bi z 
njimi po eni strani preprečili birokracijo, 
prekomerne stroške in upravna bremena, 
po drugi pa zagotovili preglednost in 
odgovornost pri doseganju ciljev 
instrumenta.

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 2 – odstavek 1 – točka 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) ,podjetja‘ pomeni za namene sklopa 
za podporo plačilni sposobnosti podjetja, 
projektna podjetja, javno-zasebna 
partnerstva in druge pravne strukture.

(9) ,podjetja‘ pomeni za namene sklopa 
za podporo plačilni sposobnosti podjetja, 
mikropodjetja in MSP, projektna podjetja, 
javno-zasebna partnerstva in druge pravne 
strukture.

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) plačilno sposobnost podjetij, ki 
imajo sedež v državi članici in delujejo v 
Uniji.

(c) plačilno sposobnost podjetij, ki 
imajo sedež v državi članici, niso pod 
nadzorom tretje države ter delujejo in 
zaposlujejo osebje v Uniji, s posebnim 
poudarkom na MSP.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 3 – alinea 2 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– podpora skladom, subjektom za 
posebne namene, naložbenim platformam 
ali druge ureditve v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti.

– podpora skladom, subjektom za 
posebne namene, naložbenim platformam 
ali druge ureditve v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti, zlasti za 
projekte, ki vključujejo MSP ali 
neposredno prispevajo k uresničevanju 
energetskih in podnebnih ciljev do let 
2030 in 2050 ali so v skladu z uredbo o 
taksonomiji, pa se odobrijo druge, 
finančno ugodnejše ureditve.

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
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Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

vendar se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti odobri le, če 
to koristi podjetjem, ki ob koncu leta 2019 
niso bila v težavah v smislu državne 
pomoči8, ali mikro- ali malim podjetjem, 
ki so bila v težavah že 31. decembra 2019, 
pod pogojem, da niso v kolektivnem 
postopku glede plačilne sposobnosti po 
nacionalni zakonodaji in da niso prejela 
pomoči za reševanje ali prestrukturiranje, 
ali ki dolgoročno sicer veljajo za sposobna 
preživetja, vendar se soočajo s 
precejšnjimi tveganji za plačilno 
sposobnost zaradi krize, ki jo je povzročila 
pandemija COVID-19. Za nova podjetja se 
šteje, da v prvih treh letih po začetku 
poslovanja na zadevnem področju 
dejavnosti ne spadajo pod opis, da so v 
težavah. Podjetja, ki prejemajo podporo, 
se zavežejo, da bodo za obdobje podpore 
in šest mesecev po njem še naprej delovala 
in ohranjala svojo delovno silo ter da 
delovnih mest, kapitala in proizvodnih 
procesov ne bodo preselila v tretjo državo, 
da bodo izvajala enako plačilo za moške 
in ženske za delo enake vrednosti ter da 
bodo po potrebi uvedla omejitve glede 
dividend, menedžerskih plač in programov 
odkupa delnic. Podpora se ne odobri 
podjetjem, ki so bila v zadnjih desetih letih 
obsojena zaradi pranja denarja, 
financiranja terorizma, davčnih goljufij 
ali davčnih utaj ali ki so del skupine, ki 
ima podrejena podjetja brez prave 
gospodarske dejavnosti v državi, ki je na 
seznamu Unije z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne namene;

__________________ __________________
8 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 
junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 

8 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 
junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5a) v odstavku 1 člena 6 se točka (b) 
spremeni:

(b) so skladni s politikami Unije, vključno 
s ciljem pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest ter ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije;

„(b) so skladni z energetsko in podnebno 
zakonodajo ter energetskimi in 
podnebnimi cilji do let 2030 in 2050, 
evropskim stebrom socialnih pravic, 
okoljskimi cilji v zvezi z blažitvijo 
podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje, cilji zelenega in digitalnega 
prehoda, tehnološke neodvisnosti, 
trajnostne in vključujoče rasti, 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije, ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest in inovacij.“

Obrazložitev

(Cilj tega predloga spremembe je spremeniti določbo v veljavnem aktu, in sicer člen 6(1)(b), 
ki v predlogu Komisije ni zajet.)

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) v odstavku 1 člena 6 se vstavi 
naslednja točka:
„(da) čim bolj povečujejo zaposlovanje 
osebja v Uniji;“

Predlog spremembe 26
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na prvi odstavek se lahko z 
operacijami financiranja in naložbenimi 
operacijami v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti podpirajo le podjetja, 
ki imajo sedež državi članici in delujejo v 
Uniji.

Ne glede na prvi odstavek se lahko z 
operacijami financiranja in naložbenimi 
operacijami v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti podpirajo le podjetja, 
ki imajo sedež državi članici ter delujejo in 
zaposlujejo osebje v Uniji.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevne operacije so skladne s politikami 
Unije, vključno z evropskim zelenim 
dogovorom9 in strategijo o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope10, ter 
podpirajo vključujoče in simetrično 
okrevanje po koncu pandemije COVID-19 
in katerega koli od naslednjih splošnih 
ciljev:

„Zadevne operacije so skladne s politikami 
Unije, zlasti z energetskimi in podnebnimi 
cilji Unije za leto 2030 in podnebnimi cilji 
iz [Uredbe (EU) 2020/XXX o vzpostavitvi 
okvira za doseganje podnebne 
nevtralnosti (evropska podnebna 
pravila)], evropskim stebrom socialnih 
pravic, evropskim zelenim dogovorom9, 
strategijo za oblikovanje digitalne 
prihodnosti Evrope10, novo industrijsko 
strategijo za Evropo, strategijo za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo in 
ambicijami Obzorja Evropa, ter podpirajo 
vključujoče in simetrično okrevanje po 
koncu pandemije COVID-19 v vseh 
državah članicah, pri čemer se posebna 
pozornost namenja ustvarjanju visoko 
kakovostnih in trajnostnih delovnih mest 
ter produktivnih naložb v MSP, vključno z 
zagonskimi podjetji, in podpira katerega 
koli od naslednjih splošnih ciljev:“

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020)0067.
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Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) EIB zagotavlja, da se večina 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti uporabi za 
podporo upravičenim podjetjem v državah 
članicah in sektorjih, ki jih je pandemija 
COVID-19 gospodarsko najbolj prizadela;

(b) EIB zagotavlja, da se večina 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti uporabi za 
podporo upravičenim podjetjem, zlasti 
mikropodjetjem in MSP, ki jih je 
pandemija COVID-19 socialno in 
gospodarsko najbolj prizadela, in da je 
njihov namen ohraniti ali celo povečati 
število zaposlenih v Uniji, obenem pa 
zagotoviti uravnoteženo geografsko 
porazdelitev po državah članicah in 
preprečiti tržno koncentracijo;

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – točka c a (novo)



PE654.115v02-00 20/29 AD\1211936SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) EIB poskrbi za to, da je državam 
članicam in podjetjem, zlasti MSP, na 
voljo tehnična pomoč. Instrument za 
podporo plačilni sposobnosti se prek 
obstoječih instrumentov v okviru EFSI, 
kot je Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (EIAH), oglašuje med 
upravičenimi podjetji in MSP, zlasti MSP, 
ki se morda soočajo s preveliko upravno 
obremenitvijo.

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) zagotavlja, da se večina 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti uporabi za 
podporo upravičenim podjetjem, ki 
nameravajo prispevati k podnebnim in 
energetskim ciljem v državah članicah, ki 
so se zavezale, da bodo najpozneje do 
leta 2050 dosegle podnebno nevtralnost, 
in upravičenim podjetjem v državah 
članicah, ki so zavezana ohranjanju ali 
ustvarjanju trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest v okviru dejavnosti, ki jih 
izvajajo v Uniji;

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) Do podpore niso upravičena 
podjetja, registrirana v državah, ki so na 
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seznamu Unije z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne namene.

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Usmerjevalni odbor pred začetkom 
delovanja instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti zagotovi podrobna navodila 
glede metodologije, sektorjev in držav 
članic iz točk (a) do (cb). Do podpore so 
upravičene samo operacije financiranja 
in naložbene operacije, ki so skladne s 
podnebnimi cilji EU.

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Cilj upravičenih instrumentov v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti je 
zagotavljanje lastniškega kapitala ali 
navideznega lastniškega kapitala podjetjem 
iz člena 3(c). Hibridni instrumenti se lahko 
uporabljajo v skladu s Prilogo II, če takšni 
instrumenti ustrezajo namenu tega sklopa.

Cilj upravičenih instrumentov v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti je 
zagotavljanje lastniškega kapitala ali 
navideznega lastniškega kapitala podjetjem 
iz člena 3(c). Hibridni instrumenti se lahko 
uporabljajo v skladu s Prilogo II, če takšni 
instrumenti ustrezajo namenu tega sklopa 
in če izpolnjujejo dogovorjena pravila, ki 
se uporabljajo v zadevnih državah 
članicah. V primeru financiranja ali 
jamstev za institucije, naložbene 
platforme, subjekte za posebne namene ali 
sklade, ki so v večinski lasti ali pod 
nadzorom države članice, so v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti 
upravičeni samo hibridni kapitalski 
instrumenti, kot so prednostne delnice, 
pravice do udeležbe pri dobičku in tiha 
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udeležba, ki zagotavljajo, da je vloga 
države članice pasivna. Usmerjevalni 
odbor v zvezi s to točko zagotovi podrobna 
navodila.

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posredniki v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti imajo sedež v državi 
članici in delujejo v Uniji. Usmerjevalni 
odbor za namene javnega reda in varnosti 
določi vse potrebne zahteve v zvezi z 
nadzorom posrednikov (skladov, subjektov 
za posebne namene in drugih).

Posredniki v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti imajo sedež v državi 
članici, jih ne nadzoruje tretja država in 
delujejo v Uniji. Usmerjevalni odbor za 
namene gospodarskega interesa Unije, 
javnega reda in varnosti določi vse 
potrebne zahteve v zvezi z nadzorom 
posrednikov (skladov, subjektov za 
posebne namene in drugih).

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini do 100 000 000 EUR se da 
na voljo za kritje stroškov, svetovalnih 
storitev ter tehnične in upravne pomoči za 
vzpostavitev in upravljanje skladov, 
subjektov za posebne namene, naložbenih 
platform in drugih subjektov za namene 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti, 
med drugim za podporo iz točke (i) 
člena 14(2) in s posebnim poudarkom na 
državah članicah z manj razvitimi trgi 
lastniških vrednostnih papirjev. Tehnična 
pomoč je na voljo tudi za podporo 
zelenemu in digitalnemu prehodu podjetij, 
ki se financirajo v okviru tega sklopa.

Znesek v višini do 100 000 000 EUR se da 
na voljo za kritje stroškov, svetovalnih 
storitev ter tehnične in upravne pomoči za 
vzpostavitev in upravljanje skladov, 
subjektov za posebne namene, naložbenih 
platform in drugih subjektov za namene 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti, 
med drugim za podporo iz točke (i) 
člena 14(2). Poseben poudarek je na 
zagotavljanju tehnične pomoči MSP. 
Tehnična pomoč naj bo osredotočena tudi 
na podpiranje zelenega in digitalnega 
prehoda podjetij (zlasti MSP in 
mikropodjetij), ki se financirajo v okviru 
tega sklopa. Z zagotavljanjem svetovalnih 
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storitev in tehnične pomoči se 
upravičenim podjetjem ter MSP dajo na 
voljo postopki, s pomočjo katerih lahko 
svoja upravna bremena poenostavijo in 
zmanjšajo. S tovrstnimi temami se ukvarja 
tudi Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe (EIAH).

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 2 – točka a
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 2 – točka b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 38
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Jamstvo EU se lahko uporabi za 
podporo financiranju, jamstvom ali 
naložbam EIB ali EIS za sklade, subjekte 
za posebne namene ali druge naložbene 
platforme, tudi prek nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali institucij ali drugih 
ustreznih ureditev, ki zagotavljajo naložbe 
lastniškega kapitala in naložbe v zvezi z 
lastniškim kapitalom v podjetjih.

– Jamstvo EU se lahko uporabi za 
podporo financiranju, jamstvom ali 
naložbam EIB ali EIS za sklade, subjekte 
za posebne namene ali druge naložbene 
platforme, tudi prek nacionalnih 
spodbujevalnih bank ali institucij ali 
neposrednih naložb ali drugih ustreznih 
ureditev, ki zagotavljajo naložbe 
lastniškega kapitala in naložbe v zvezi z 
lastniškim kapitalom v podjetjih. Uporaba 
jamstva EU ne vpliva na neodvisnost 
odločanja in avtonomijo upravičencev.

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– Sklop za podporo plačilni 
sposobnosti je posebej namenjen skladom, 
subjektom za posebne namene ali 
naložbenim platformam, ki so ciljno 
usmerjeni v podjetja, ki se ukvarjajo s 
čezmejnimi dejavnostmi v Uniji, MSP 
in/ali podjetja z velikim potencialom za 
zeleni ali digitalni prehod, s potrebo po 
takem prehodu ali ki so sredi prehoda, ter 
podpiranju in ustvarjanju trajnostnih in 
kakovostnih delovnih mest.

Predlog spremembe 40
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d – alinea 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Ciljna podjetja skladov, subjektov 
za posebne namene ali naložbenih platform 
se spodbujajo, naj čim bolj spoštujejo 
minimalne socialne in okoljske zaščitne 
ukrepe na visoki ravni v skladu s 
smernicami usmerjevalnega odbora. Te 
smernice bi morale vključevati ustrezne 
določbe za preprečevanje nepotrebnih 
upravnih bremen, pri čemer bi bilo treba 
upoštevati velikost podjetij ter za MSP 
zagotoviti manj stroge določbe. Podjetja z 
določeno stopnjo izpostavljenosti do 
vnaprej določenega seznama okolju 
škodljivih dejavnosti, zlasti v sektorjih, ki 
jih zajema sistem EU za trgovanje z 
emisijami (EU ETS), se spodbujajo, naj v 
prihodnosti pripravijo načrte za zeleni 
prehod. Podjetja se spodbujajo tudi k 
doseganju napredka pri digitalni 
preobrazbi. Podjetjem je za namene teh 
prehodov na voljo tehnična pomoč.

– Ciljna podjetja skladov, subjektov 
za posebne namene ali naložbenih platform 
ali neposrednih naložb ali drugih 
ustreznih ureditev spoštujejo minimalne 
socialne in okoljske zaščitne ukrepe na 
visoki ravni iz členov 17 in 18 Uredbe 
(EU) 2020/852 v skladu s smernicami 
usmerjevalnega odbora in v skladu z 
energetsko in podnebno zakonodajo. Te 
smernice vključujejo ustrezne določbe za 
ohranjanje kakovostnih delovnih mest in 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, zlasti za MSP, pri čemer bi bilo 
treba upoštevati velikost podjetij ter za 
MSP zagotoviti manj stroge določbe. 
Podjetja, za katere velja obveznost 
objavljanja nefinančnih informacij v 
skladu s členoma 19a ali 29a Direktive 
2013/34/EU, pripravijo načrte za zeleni in 
pravični prehod. Podjetja dosežejo 
napredek pri digitalni preobrazbi ob 
ohranjanju in ustvarjanju čim več 
trajnostnih in kakovostnih delovnih mest 
v okviru dejavnosti, ki jih izvajajo v EU. 
Podjetjem se za namene teh prehodov 
ponudi tehnična pomoč. MSP bodo lahko 
pri pripravi načrtov za prehod uporabila 
poenostavljene predloge, ki jih bo 
sestavila Komisija, ter prejela ciljno 
usmerjeno finančno in tehnično pomoč.

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d – alinea 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– V okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti so upravičeni tisti 
proizvodi, ki podjetjem in projektom 
zagotavljajo neposredne naložbe ali druge 
podobne zmogljivosti ali pa posredni 
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oziroma navidezni lastniški kapital.

Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Geografska koncentracija (b) Geografska koncentracija in 
razpršenost

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Usmerjevalni odbor določi posebne 
omejitve razpršenosti in koncentracije v 
okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti, da zagotovi, da so izpolnjene 
ustrezne zahteve iz člena 9(2a)(b) in (c), da 
bi preprečili prekomerno koncentracijo v 
omejenem številu držav članic ali trgov. 
Usmerjevalni odbor redno spremlja 
gospodarski učinek pandemije COVID-19 
na podjetja v vsej Uniji. Usmerjevalni 
odbor se lahko na tej podlagi po 
posvetovanju z naložbenim odborom 
odloči, da te omejitve spremeni.

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svojo odločitev v zvezi z okvirnimi 
omejitvami in posebnimi omejitvami za 

To analizo nemudoma da na voljo in 
svojo odločitev v zvezi z okvirnimi 
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sklop za podporo plačilni sposobnosti 
pisno obrazloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. EFSI bi si moral prizadevati, da 
zajame vse države članice.

omejitvami in posebnimi omejitvami za 
sklop za podporo plačilni sposobnosti 
pisno obrazloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. EFSI pravično in ustrezno zajema 
vse države članice in podpira enak in 
trajnosten razvoj vseh regij Unije.

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev popolne, ustrezne in 
pravočasne preglednosti programa 
usmerjevalni odbor Evropskemu 
parlamentu in Svetu od ... [eno leto po 
začetku veljavnosti te uredbe] redno 
poroča o upravičencih instrumenta in 
ukrepih, ki jih ta podpira.
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