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Predlog spremembe 36
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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. To bi zlasti negativno 
vplivalo na MSP v jedru evropske 
industrije, saj bi zaradi manjših naložb v 
raziskave in inovacije prišlo do tehnološke 
regresije in izgube tehnološke prednosti v 
svetovni konkurenci. Učinek kapitalskega 
primanjkljaja bo neenakomeren po 
sektorjih in državah članicah, kar bo 
privedlo do razlik in izkrivljanja na 
enotnem trgu. Poleg tega se zmogljivost 
držav članic za zagotavljanje državne 
pomoči močno razlikuje. Pri dodeljevanju 
sredstev v okviru instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti bi se bilo treba v 
največji možni meri izogniti negativnim 
učinkom na notranji trg.

Or. en

Predlog spremembe 37
Seán Kelly
V imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen
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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 EU. Učinek 
kapitalskega primanjkljaja bo 
neenakomeren po sektorjih in državah 
članicah, kar bo privedlo do razlik na 
enotnem trgu. Poleg tega se zmogljivost 
držav članic za zagotavljanje državne 
pomoči močno razlikuje.

Or. en

Predlog spremembe 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

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 

(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 
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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.

daljšega obdobja nižjih naložb in višje 
brezposelnosti. Učinek kapitalskega 
primanjkljaja bo neenakomeren po 
sektorjih in državah članicah, kar bo 
privedlo do razlik med regijami in 
državami. Poleg tega se zmogljivost držav 
članic za zagotavljanje državne pomoči 
močno razlikuje.

Or. en

Predlog spremembe 39
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Pandemija COVID-19 je imela 
znaten, nenaden in nepričakovan učinek 
na gospodarstvo EU, kar bistveno ovira 
napredovanje EU pri izpolnjevanju 
prednostnih nalog politike, zlasti 
evropskega zelenega dogovora in z njim 
povezanih ciljev, kot so podnebni cilji, 
razvoj energetske infrastrukture, 
strategija za vodik itd., strategije o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope, 
strategije za MSP za trajnostno in 
digitalno Evropo, nove industrijske 
strategije za zeleno in digitalno Evropo, 
ter zagotavljanju odprte strateške 
neodvisnosti za konkurenčno, dinamično 
in trajnostno gospodarstvo EU. Za 
ohranjanje in/ali pospešitev napredka pri 
izpolnjevanju teh ciljev politike bi bilo 
treba kot ključno orodje uporabljati 
instrument za podporo plačilni 
sposobnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 40
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Če negativni gospodarski učinki 
zaradi COVID-19 ne bodo obravnavani, 
lahko ogrozijo prizadevanja za doseganje 
podnebnih, energetskih in okoljskih ciljev 
v EU. Instrument za podporo plačilni 
sposobnosti bi moral prispevati k 
stalnemu napredku pri doseganju teh 
ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 41
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V skladu z zavezami Unije glede 
izvajanja Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah in ciljev 
trajnostnega razvoja bi moral instrument 
za podporo plačilni sposobnosti prispevati 
k vključevanju podnebnih ukrepov in 
doseganju ciljne vrednosti vključevanja 
podnebnih ukrepov v višini 30 % v 
večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027, zato bi bilo treba v 
skladu s ciljem, da se najpozneje do 
leta 2040 doseže podnebna nevtralnost, 
vsaj 50 % financiranja iz EFSI v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti 
nameniti za elemente projektov, ki 
prispevajo k podnebnim ukrepom.

Or. en
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Predlog spremembe 42
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Instrument za podporo plačilni 
sposobnosti bi moral biti namenjen 
predvsem ohranjanju čim večjega števila 
delovnih mest v Uniji, tako da bi na 
podlagi politike za podjetja zagotavljal 
podporo v vseh državah članicah, ki 
dolgoročno sicer uspešno poslujejo, da se 
jim omogoči, da ponovno delujejo s polno 
zmogljivostjo, okrepijo proizvodnjo in 
inovacije ter spodbujajo zaposlovanje v 
Uniji. Dejavnosti, ki niso skladne s 
politikami Unije, ne bi smele prejeti 
podpore v okviru instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti.

Or. en

Predlog spremembe 43
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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, 

(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, 
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da bi se ublažil izreden učinek krize zaradi 
COVID-19. Ta dodatna sredstva bi bilo 
treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

da bi se ublažil izreden učinek krize zaradi 
COVID-19. Ta dodatna sredstva bi bilo 
treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje], obenem pa 
podpre tehnološki napredek in ustvarijo 
tržne priložnosti za podjetja, s čimer se 
ustvarjajo delovna mesta in preprečuje 
brezposelnost.

Or. en

Predlog spremembe 44
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 
COVID-19. Ta dodatna sredstva bi bilo 
treba uporabiti tako, da se zagotovi 
skladnost z roki iz uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

(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 gospodarski učinek 
krize zaradi COVID-19, ter se pri tem 
zlasti osredotočiti na ohranjanje delovnih 
mest in sredstev za preživljanje, tako da se 
podprejo MSP, saj ta zagotavljajo dve 
tretjini delovnih mest v EU. Ta dodatna 
sredstva bi bilo treba uporabiti tako, da se 
zagotovi skladnost z roki iz uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje].

Or. en

Predlog spremembe 45
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) EFSI je bil zlasti uspešen pri 
mobiliziranju zasebnih in javnih naložb, 
ki so junija 2020 znašale več kot 
500 milijard EUR, od njih pa je imelo 
korist približno 1,4 milijona malih in 
srednjih podjetij (MSP). Pri mobiliziranju 
naložb po pandemiji COVID-19 za 
odpravljanje negativnih učinkov na 
gospodarstvo EU je zlasti pomembno 
sodelovanje zasebnega sektorja, zato bi 
moral biti eden ključnih poudarkov 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti na privabljanju zasebnih 
naložb.

Or. en

Predlog spremembe 46
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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 
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.

(3) Da bi se ublažile hude gospodarske 
posledice pandemije COVID-19 v Uniji, bi 
bilo treba podjetjem, še posebej MSP ter 
zlasti inovativnim in tehnološkim mikro- 
in družinskim podjetjem, ki so v težavah 
zaradi 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 
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tretji sklop v okviru EFSI.

Or. en

Predlog spremembe 47
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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 
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.

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

Or. en

Predlog spremembe 48
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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. Njegov namen je preprečiti, da bi 
uspešna podjetja prišla v stečaj, in s tem 
tudi preprečiti brezposelnost državljanov 
EU. Ni pa zasnovan za preusmerjanje 
gospodarstev držav članic. Vsi ukrepi v 
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okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti morajo biti namenjeni temu, 
da se prepreči povišanje stopnje 
brezposelnosti.

Or. en

Predlog spremembe 49
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. 
Podpora bi morala biti namenjena 
upravičenim podjetjem, ki delujejo v 
državah članicah in sektorjih, ki jih je kriza 
zaradi COVID-19 najbolj prizadela. 
Usmerjevalni odbor EFSI bi moral 
vnaprej določiti objektivne parametre, na 
katerih bi morala temeljiti koncentracija 
podpore. Parametri bi morali upoštevati 
obseg gospodarskega učinka pandemije 
COVID-19 v državah članicah. Ne bi pa 
smeli izražati sposobnosti posameznih 
držav članic, da same zagotovijo državno 
pomoč.

__________________ __________________
7 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 7 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
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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).

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).

Or. en

Predlog spremembe 50
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, med katerimi bi morala biti 
večinoma MSP, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Ne bi smela biti del skupine s podrejenimi 
družbami, ki ne opravljajo dejanske 
gospodarske dejavnosti v državi, uvrščeni 
na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne 
namene6a, ter bi morala med trajanjem 
podpore v Uniji ohraniti bistvene 
dejavnosti. Prav tako bi morala, kjer je 
ustrezno, za dveletno obdobje po 
koriščenju sheme ustaviti izplačevanje 
dividend in bonusov vodstvenim delavcem 
ter odkupe delnic. 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, prav tako pa ne bi smela 
sodelovati ali biti vključena v pranje 
denarja, financiranje terorizma, 
izogibanje plačilu davka, davčne goljufije 
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ali davčne utaje. Podpora bi morala biti 
namenjena upravičenim podjetjem, ki 
delujejo v državah članicah in sektorjih, ki 
so jih kriza zaradi COVID-19 in hitro 
naraščajoče stopnje brezposelnosti najbolj 
prizadele in/ali v katerih je razpoložljivost 
državne podpore plačilni sposobnosti bolj 
omejena.

__________________ __________________
6a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en

Predlog spremembe 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. 
Podpora bi morala biti namenjena 
upravičenim podjetjem, ki delujejo v 

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. Poleg 
tega bi morala delovati v skladu s 
socialnimi in okoljskimi standardi in 
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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.

zakonodajo Unije. 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. Kot vsak izredni ukrep javne 
podpore je tudi instrument za podporo 
plačilni sposobnosti nezdružljiv z uporabo 
davčnih oaz, odkupi delnic, plačili 
dividend delničarjem in izplačevanjem 
nagrad vodstvenim delavcem.

__________________ __________________
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).

Or. en

Predlog spremembe 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. 
Podpora bi morala biti namenjena 
upravičenim podjetjem, ki delujejo v 

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. Za 
mikro- in mala podjetja bi veljalo, da so 
lahko bila v težavah že 
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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.

31. decembra 2019, če niso v kolektivnem 
postopku v primeru insolventnosti po 
nacionalnem pravu in če niso prejela ne 
pomoči za reševanje ne pomoči za 
prestrukturiranje. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Obrazložitev

Instrument za podporo plačilni sposobnosti je oblikovan v skladu s pogoji začasnega okvira 
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (sporočilo 
C(2020)1863). Z zadnjo spremembo (sporočilo C(2020)4509 z dne 29. junija 2020) se je 
področje uporabe tega okvira razširilo na mikro- in mala podjetja, ki so bila v težavah že 
pred 31. decembrom 2019, zato bi bilo primerno, da se enake določbe uporabijo tudi za 
instrument za podporo plačilni sposobnosti.

Predlog spremembe 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

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 

(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 
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zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
v smislu okvira za državno pomoč7. 
Podpora bi morala biti namenjena 
upravičenim podjetjem, ki delujejo v 
državah članicah in sektorjih, ki jih je kriza 
zaradi COVID-19 najbolj prizadela in/ali v 
katerih je razpoložljivost državne podpore 
plačilni sposobnosti bolj omejena.

zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model, vključno z 
intelektualno lastnino in/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. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Predlog spremembe 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 

(4) Podjetja, ki se podpirajo v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala imeti sedež in 
delovati v Uniji, kar pomeni, da bi morala 
imeti registrirani sedež v državi članici in 
biti dejavna v Uniji v smislu, da bi morala 
v Uniji opravljati bistvene dejavnosti v 
zvezi z osebjem, proizvodnjo, raziskavami 
in razvojem ali druge poslovne dejavnosti. 
Podjetja bi morala opravljati dejavnosti v 
podporo ciljem iz te uredbe. Imeti bi 
morala uspešen poslovni model in ob 
koncu leta 2019 ne bi smela biti v težavah 
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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.

v smislu okvira za državno pomoč7, razen 
če se niso njihove težave zaradi izbruha 
COVID-19 še poglobile. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Predlog spremembe 55
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

katerih je razpoložljivost državne podpore 
plačilni sposobnosti bolj omejena, obenem 
pa bi bilo treba zagotoviti uravnoteženo 
geografsko porazdelitev po Uniji.

__________________ __________________
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).

Or. en

Predlog spremembe 56
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Mala in srednja podjetja (MSP) so 
temelj gospodarstva Unije in bodo 
bistvena za gospodarsko okrevanje s 
poudarkom na delovnih mestih. Vendar je 
kriza zaradi COVID-19 močno vplivala 
prav na MSP, saj naj bi bilo gospodarsko 
prizadetih do 90 % MSP v EU, predvsem v 
storitvenem sektorju, proizvodnji, 
gradbeništvu, turizmu ter kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju. Instrument za 
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.

Or. en

Predlog spremembe 57
Seán Kelly
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v imenu skupine PPE
Pernille Weiss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Cilj podpore, zagotovljene v okviru 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi moral biti ohranjanje 
učinkovitosti in konkurenčnosti trgov EU. 
Podjetjem z močnejšim tržnim položajem 
instrument ne bi smel omogočati, da 
utrdijo tržno prevlado nad tekmeci. 
Usmerjevalni odbor bi zato moral 
poskrbeti, da instrument ne bi prispeval k 
tržni koncentraciji.

Or. en

Predlog spremembe 58
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 mora 
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.

Or. en
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Predlog spremembe 59
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) EIB in Komisija bi morali izvajati 
dejavnosti obveščanja in tehnične pomoči, 
da bi prispevali k temu, da bi bila sredstva 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti široko porazdeljena in 
črpana, zlasti s strani MSP. Načini 
zagotavljanja podpore bi morali biti 
prilagodljivi glede na potrebe po različnih 
rešitvah v različnih državah članicah. Med 
drugim bi morali vključevati financiranje, 
jamstvo ali naložbe s strani skupine EIB za 
obstoječe neodvisno upravljane sklade ali 
subjekte za posebne namene, ki vlagajo v 
upravičena podjetja. Poleg tega bi se lahko 
podpora usmerjala prek novih neodvisno 
upravljanih skladov, vključno s skupinami 
upravljavcev skladov, ki prvič zbirajo 
financiranje, ali prek subjektov za posebne 
namene, ki so vzpostavljeni na evropski, 
regionalni ali nacionalni ravni prav v ta 
namen, da bi imeli koristi od jamstva EU in 
vlagali v upravičena podjetja. Jamstvo EU 
bi se lahko uporabilo tudi za jamstvo ali 
financiranje posredovanja s strani 
nacionalne spodbujevalne banke ali 
institucije v skladu s pravili o državni 
pomoči, in sicer skupaj z zasebnimi 
vlagatelji v podporo upravičenim 
podjetjem. Preprečiti bi bilo treba 
neupravičeno izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu. Komisija bi morala v enem 
letu po začetku delovanja instrumenta za 
podporo plačilni sposobnosti oceniti 
učinkovitost in ustreznost tega 
instrumenta pri doseganju njegovih 
glavnih ciljev, vključno z vplivom na 
doseganje podnebnih ciljev Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Načini zagotavljanja podpore bi 
morali biti prilagodljivi glede na potrebe 
po različnih rešitvah v različnih državah 
članicah. Med drugim bi morali vključevati 
financiranje, jamstvo ali naložbe s strani 
skupine EIB za obstoječe neodvisno 
upravljane sklade ali subjekte za posebne 
namene, ki vlagajo v upravičena podjetja. 
Poleg tega bi se lahko podpora usmerjala 
prek novih neodvisno upravljanih skladov, 
vključno s skupinami upravljavcev 
skladov, ki prvič zbirajo financiranje, ali 
prek subjektov za posebne namene, ki so 
vzpostavljeni na evropski, regionalni ali 
nacionalni ravni prav v ta namen, da bi 
imeli koristi od jamstva EU in vlagali v 
upravičena podjetja. 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. Vendar se je pokazalo, da 
z dolgotrajnim osredotočanjem na 
konkurenčnost in tržne pristope ni 
mogoče premostiti razlik med državami 
članicami in regijami, zaradi katerih 
prihaja do izgubljanja številnih delovnih 
mest in krepitve deindustrializacije celih 
regij.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Načini zagotavljanja podpore bi 
morali biti prilagodljivi glede na potrebe 
po različnih rešitvah v različnih državah 
članicah. Poleg tega bi morali izključevati 
stroške ali vsaj čim bolj zmanjšati 
posledice stroškov za potencialne 
upravičence do podpore iz instrumenta za 
podporo plačilni sposobnosti, zlasti mikro- 
in mala podjetja ter MSP na splošno, saj 
bi jim lahko to sicer preprečilo uporabo 
instrumenta ali jih odvrnilo od nje. 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.

Or. en
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Predlog spremembe 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Le z močno javno industrijsko 
strategijo je mogoče zagotoviti resnično 
enakopraven, trajnosten in pravičen 
razvoj, vključno z visokokakovostnimi 
delovnimi mesti, ter ambiciozne socialne 
in okoljske cilje.

Or. en

Predlog spremembe 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(9) Kapitalski skladi, subjekti za 
posebne namene, naložbene platforme in 
nacionalne spodbujevalne banke in 
institucije bi morali upravičenim 
podjetjem, razen subjektom, usmerjenim v 
zakup (ali nadomestni kapital) za namene 
odprodaje premoženja podjetij, zagotoviti 
lastniški kapital ali navidezni lastniški 
kapital (kot so hibridni dolg, prednostne 
delnice ali zamenljivi lastniški kapital). 
Komisija bi morala redno spremljati in 
nadzirati, kako se uporabljajo, ter, če 
sodelujoči akterji te sklade zlorabijo, 
sprejeti potrebne ukrepe za 
sankcioniranje.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 66
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 67
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 

(10) Operacije financiranja in naložbene 
operacije bi morale biti usklajene s 
trenutnimi prednostnimi nalogami politike 
Unije.
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dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 68
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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 (uredbe o 
taksonomiji), vključno z načelom, da se ne 
škoduje bistveno, ter biti usklajene s 
trenutnimi prednostnimi nalogami politike 
Unije, zlasti njenimi podnebnimi cilji za 
leto 2030 in iz podnebnih pravil [xxx], 
stebra socialnih pravic in ciljev 
trajnostnega razvoja, pa tudi evropskim 
zelenim dogovorom, novo industrijsko 
strategijo za Evropo, strategijo za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo in 
strategijo o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope. Osredotočati bi se bilo 
treba tudi na podporo čezmejnim 
dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 69
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Operacije financiranja in naložbene 
operacije bi morale biti usklajene s 

(10) Operacije financiranja in naložbene 
operacije bi morale biti usklajene s 
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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.

trenutnimi prednostnimi nalogami politike 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope, strategija za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo ter nova 
industrijska strategija za zeleno in 
digitalno Evropo. Osredotočati bi se bilo 
treba tudi na podporo čezmejnim 
dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

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 biti usklajene s 
trenutnimi prednostnimi nalogami politike 
Unije, kot so evropski zeleni dogovor, 
evropski steber socialnih pravic, 
(revidirana) Evropska socialna listina in 
strategija o oblikovanju digitalne 
prihodnosti Evrope. Osredotočati bi se bilo 
treba tudi na podporo čezmejnim 
dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 71
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Velika podjetja, ki imajo koristi od 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi morala biti dolžna sprejeti 
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zavezujoče načrte za prehod, v katerih bi 
bilo pojasnjeno, kako usklajujejo svoje 
gospodarske dejavnosti s podnebnimi cilji 
Unije ter prispevajo k bolj krožnemu 
gospodarstvu in biotsko raznovrstnemu 
ekosistemu. Ti načrti za prehod bi morali 
vključevati ustrezno upravljanje z 
upoštevanjem tveganja glede trajnostnosti 
in zagotavljati, da se vse prihodnje 
naložbe v osnovna sredstva uporabljajo za 
trajnostne gospodarske dejavnosti v 
skladu z okvirom EU za spodbujanje 
trajnostnih naložb. V njih bi morala biti 
predvidena postopna opustitev dejavnosti, 
ki znatno škodijo okoljskim ciljem, in 
preoblikovanje takih dejavnosti v 
dejavnosti z nevtralnim ali majhnim 
vplivom v predhodno določenem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 72
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Podjetja, ki imajo koristi od 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi se morala zavezati, da 
bodo zagotavljala in uveljavljala enako 
plačilo za delo enake vrednosti za ženske 
in moške, ter v svoje načrte za prehod 
vključiti ukrepe, s katerimi se, kadar je to 
mogoče in v največji možni meri, prednost 
da predčasnemu upokojevanju, delu za 
krajši čas ali enakovrednim ukrepom 
namesto odpuščanja ter nadaljnjega 
povečevanja prožnosti in prekarnosti 
delovnih mest. Podjetja, ki imajo koristi 
od instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti, bi se morala zavezati tudi 
usposabljanju in ustreznemu 
preusposabljanju delavcev za uresničitev 
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zelenega in digitalnega prehoda.

Or. en

Predlog spremembe 73
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Vsaj 60 % operacij financiranja in 
naložbenih operacij v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti bi moralo 
biti usmerjenih v MSP in podjetja s 
srednje veliko tržno kapitalizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 74
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(13) Določiti bi bilo treba znesek v 
višini 100 000 000 EUR v podporo 
vzpostavitvi in upravljanju investicijskih 
skladov, subjektov za posebne namene in 
naložbenih platform v državah članicah, 
zlasti tistih, ki nimajo razvitih trgov 
lastniških vrednostnih papirjev.

Or. en
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Predlog spremembe 75
Klemen Grošelj
v imenu skupine Renew
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

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. 
Določiti bi moral ukrepe, s katerimi bi 
postal 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.

Or. en

Predlog spremembe 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

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. 
Zagotavljati bi moral dejavno sodelovanje 
vseh deležnikov, zlasti sindikatov.

Or. en
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Predlog spremembe 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

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

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, 
mikro-, mala in srednja podjetja, 
projektna podjetja, javno-zasebna 
partnerstva in druge pravne strukture.

Or. en

Predlog spremembe 78
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 3 – 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 in delujejo v 
Uniji, s posebnim poudarkom na MSP, po 
COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 79
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
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Uredba (EU) 2015/1017
Člen 3 – 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 in delujejo v 
Uniji, s posebnim poudarkom na MSP.

Or. en

Predlog spremembe 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

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

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, v 
katere so vključena MSP in ki prispevajo 
k doseganju energetskih in podnebnih 
ciljev za leti 2030 in 2050.

Or. en

Predlog spremembe 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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 

vendar se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti odobri le, če 
to koristi podjetjem, ki ustrezajo 
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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;

opredelitvi podjetja v težavah iz Uredbe 
(EU) št. 651/2014 in nedavne tretje 
spremembe začasnega okvira, ki jo je 
Komisija sprejela 29. junija 2020, saj ta 
podjetjem, ki so bila ob koncu leta 2019 v 
težavah, omogoča, da to pomoč koristi;

__________________ __________________
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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

vendar se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti odobri le, če 
to koristi podjetjem, ki ob koncu leta 2019 
niso bila v težavah v smislu državne 
pomoči8, vendar se od takrat soočajo s 
precejšnjimi tveganji za plačilno 
sposobnost zaradi krize, ki jo je povzročila 
pandemija COVID-19. Podpora v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti se 
odobri tudi podjetjem, ki so bila v težavah 
že 31. decembra 2019, če so se te težave 
zaradi izbruha COVID-19 še poglobile. 
Novoustanovljena podjetja prva tri leta po 
začetku delovanja na svojem področju ne 
morejo biti opredeljena kot podjetja v 
težavah;

__________________ __________________
8 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 

8 Kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 
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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).

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).

Or. en

Obrazložitev

V primeru stroge časovne omejitve na 31. december 2019 se ne bi upošteval položaj podjetij, 
katerih težave so se zaradi COVID-19 še poglobile in ki bi jih moral instrument podpirati.

Predlog spremembe 83
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

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 podjetjem, ki dolgoročno 
sicer veljajo za gospodarsko uspešna, 
vendar se soočajo s precejšnjimi tveganji 
za plačilno sposobnost zaradi krize, ki jo je 
povzročila pandemija COVID-19;

__________________ __________________
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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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

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, 
če niso v kolektivnem postopku v primeru 
insolventnosti po nacionalnem pravu in če 
niso prejela ne pomoči za reševanje ne 
pomoči za prestrukturiranje, od takrat pa 
se soočajo s precejšnjimi tveganji za 
plačilno sposobnost zaradi krize, ki jo je 
povzročila pandemija COVID-19;

__________________ __________________
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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

(Člen 6 – odstavek 1 – točka a)

Obrazložitev

Instrument za podporo plačilni sposobnosti je oblikovan v skladu s pogoji začasnega okvira 
za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (sporočilo 
C(2020)1863). Z zadnjo spremembo (sporočilo C(2020)4509 z dne 29. junija 2020) se je 
področje uporabe tega okvira razširilo na mikro- in mala podjetja, ki so bila v težavah že 
pred 31. decembrom 2019, zato bi bilo primerno, da se enake določbe uporabijo tudi za 
instrument za podporo plačilni sposobnosti.
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Predlog spremembe 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

vendar se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti odobri le, če 
to koristi podjetjem, ki ob koncu leta 2019 
niso bila v težavah v smislu državne 
pomoči8, vendar se od takrat soočajo s 
precejšnjimi tveganji za plačilno 
sposobnost zaradi krize, ki jo je povzročila 
pandemija COVID-19; podjetja, ki 
prejemajo podporo, se morajo zavezati, da 
bodo zaščitila delovna mesta in plače ter 
da med prejemanjem podpore in šest 
mesecev po njej delničarjem ne bodo 
izplačevala dividend, vodstvenim 
delavcem pa ne nagrad;

__________________ __________________
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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

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 
L 187, 26.6.2014, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 86
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 1 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se podpora v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti dodeli 
podjetjem, ki:
– sprejmejo načrte v skladu s smernicami 
iz točke (d) oddelka 6 Priloge II;
– niso vključena v pranje denarja, 
financiranje terorizma, izogibanje 
davkom, davčne goljufije ali davčne utaje 
ter jih ne preiskujejo in se ne preganjajo 
zaradi navedenih kaznivih dejanj; 
podjetja s konsolidiranim prometom v 
višini najmanj 750 000 000 EUR vsako 
leto pripravijo brezplačno in javno 
dostopno poročilo z informacijami o 
davku od dohodkov v skladu s členom 89 
Direktive 2013/36/EU;
– niso del skupine s podrejenimi 
družbami, ki ne opravljajo dejanske 
gospodarske dejavnosti v državi, uvrščeni 
na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso 
pripravljene sodelovati v davčne 
namene1a;
– vsaj dve leti po koriščenju podpore v 
okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti ne izplačujejo dividend, rezerv 
ali bonusov ali odkupujejo delnic;
– spoštujejo minimalne zaščitne ukrepe iz 
člena 18 Uredbe (EU) 2020/852;
– delovnih mest, kapitala in proizvodnih 
procesov med prejemanjem podpore ne 
premestijo ali preselijo iz ene države 
članice v drugo ali izven Unije;
– zagotavljajo in uveljavljajo enako 
plačilo za ženske in moške, ki opravljajo 
delo enake vrednosti.
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/sl/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

Or. en
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Predlog spremembe 87
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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 s politikami Unije, vključno 
s podnebnimi in energetskimi zavezami 
EU do leta 2030 in podnebno nevtralnim 
gospodarstvom do leta 2040, ustvarjanjem 
kakovostnih delovnih mest ter ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo;

Or. en

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

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 88
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) v členu 6 se za odstavkom 1 vstavi 
naslednji odstavek:
1a. Komisija pripravi ločeno 
preglednico za sklop za podporo plačilni 
sposobnosti, da bi ocenila potencialna 
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upravičena podjetja v sklopu za podporo 
plačilni sposobnosti za namene 
člena 7(12) te uredbe. Do podpore v 
okviru instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti bi morala biti upravičena 
samo podjetja, ki dosežejo minimalno 
število točk.

Or. en

Predlog spremembe 89
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 90
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 12 – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) v členu 7(12) se za pododstavkom 
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2 vstavi naslednji pododstavek:
Preglednica je orodje, ki naložbenemu 
odboru omogoča prednostno uporabo 
jamstva EU za operacije, vključno s 
podporo v okviru sklopa za plačilno 
sposobnost za posamezna podjetja, ki 
imajo več točk in večjo dodano vrednost, 
ter mora biti po podpisu sporazuma o 
posameznem projektu javno dostopna. 
Poslovno občutljive informacije se ne 
objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 91
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 14 – pododstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7b) v členu 7(14) se prvi pododstavek 
spremeni:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23(1) do (3) in (5), in sicer za 
dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo 
preglednice kazalnikov, ki jih bo naložbeni 
odbor uporabil za zagotovitev neodvisne in 
pregledne ocene potencialne in dejanske 
uporabe jamstva EU. Ti delegirani akti se 
pripravijo v tesnem dialogu z EIB.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 23(1) do (3) in (5), in sicer za 
dopolnitev te uredbe z vzpostavitvijo 
preglednice kazalnikov, ki jih bo naložbeni 
odbor uporabil za zagotovitev neodvisne in 
pregledne ocene potencialne in dejanske 
uporabe jamstva EU, vključno z njegovo 
uporabo v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti, tako da bo zagotovil 
metodološki okvir za točkovanje podjetij, 
ki lahko prejemajo podporo v okviru tega 
sklopa. Ti delegirani akti se pripravijo v 
tesnem dialogu z EIB.
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 92
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 c (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 7 – odstavek 14 – pododstavek 2

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(7c) v členu 7(14) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

Usmerjevalni odbor lahko na zahtevo EIB 
naložbenemu odboru dovoli, da preuči 
projekt, pri katerem kateri koli od stebrov 
ne dosega minimalne vrednosti, če je bilo 
pri celoviti oceni, ki jo vsebuje 
preglednica, ugotovljeno, da bo operacija, 
vezana na ta projekt, odpravila znatno 
nedelovanje trga oziroma bo njena raven 
dodatnosti visoka.

Usmerjevalni odbor lahko na zahtevo EIB 
naložbenemu odboru dovoli, da preuči 
projekt ali podjetje v okviru sklopa za 
plačilno sposobnost, pri katerem kateri 
koli od stebrov ne dosega minimalne 
vrednosti, če je bilo pri celoviti oceni, ki jo 
vsebuje preglednica, ugotovljeno, da bo 
operacija, vezana na ta projekt, odpravila 
znatno nedelovanje trga oziroma bo njena 
raven dodatnosti visoka.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 93
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
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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:“

črtano

__________________
9 COM(2019) 640 final.
10 COM(2020) 67 final.

Or. en

Predlog spremembe 94
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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 podnebnimi cilji Unije za 
leto 2030 in podnebnimi cilji iz [Uredbe 
(EU) 2020/XXX o vzpostavitvi okvira za 
doseganje podnebne nevtralnosti 
(evropska podnebna pravila)] ter merili iz 
Uredbe 2020/... (uredba o taksonomiji), 
evropskim stebrom socialnih pravic, 
evropskim zelenim dogovorom9, novo 
industrijsko strategijo za Evropo, 
strategijo za MSP za trajnostno in 
digitalno Evropo in strategijo o 
oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope10, 
ter podpirajo vključujoče in simetrično 
okrevanje po koncu pandemije COVID-19 
in katerega koli od naslednjih splošnih 
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ciljev:“

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Predlog spremembe 95
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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, vključno z evropskim zelenim 
dogovorom9, strategijo o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope10, novo 
industrijsko strategijo za zeleno in 
digitalno Evropo, strategijo za MSP za 
trajnostno in digitalno Evropo ter 
ambicijami programa Obzorje Evropa, ter 
podpirajo vključujoče in simetrično 
okrevanje po koncu pandemije COVID-19 
v vseh državah članicah in katerega koli 
od naslednjih splošnih ciljev:“

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Predlog spremembe 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
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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, vključno z evropskim zelenim 
dogovorom9, strategijo o oblikovanju 
digitalne prihodnosti Evrope10 in 
evropskim stebrom socialnih pravic, ter 
podpirajo vključujoče in simetrično 
okrevanje po koncu pandemije COVID-19, 
vključno z ohranjanjem 
visokokakovostnih delovnih mest in 
dobrih plač v vseh regijah Unije, in 
katerega koli od naslednjih splošnih 
ciljev:“

__________________ __________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Predlog spremembe 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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, 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. Prednost in podporo bi bilo treba 
zagotoviti operacijam, od katerih imajo 
korist podjetja v ključnih sektorjih 
nacionalnih industrij:“

__________________ __________________
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9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019)0640.
10 COM(2020) 67 final. 10 COM(2020)0067.

Or. en

Predlog spremembe 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) v členu 9 se tretjemu pododstavku 
odstavka 2 doda točka (ca):
„(ca) razvoj vesoljske infrastrukture in 
aplikacij za uporabnike;“

Or. en

Obrazložitev

Učinek krize zaradi COVID-19 je pokazal, da podporo plačilni sposobnosti potrebujejo tudi 
MSP v vesoljskem sektorju.

Predlog spremembe 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) v členu 9 se tretjemu pododstavku 
odstavka 2 doda točka (ga):
„(ga) moda;“

Or. en

Obrazložitev

Učinek krize zaradi COVID-19 je pokazal, da podporo plačilni sposobnosti potrebuje tudi 
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sektor mode.

Predlog spremembe 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 c (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) v členu 9 se tretjemu pododstavku 
odstavka 2 doda točka (gb):
„(gb) trgovina na drobno;“

Or. en

Obrazložitev

Učinek krize zaradi COVID-19 je pokazal, da podporo plačilni sposobnosti potrebuje tudi 
trgovina na drobno.

Predlog spremembe
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 d (novo)
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10d) v členu 9 se tretjemu pododstavku 
odstavka 2 doda točka (gc): 
„(gc) v zvezi z zadevnimi operacijami se 
upravičenec zaveže, da bo v okviru svojih 
dejavnosti v EU ohranil ali ustvaril 
trajnostna in kakovostna delovna mesta;“

Or. en

Predlog spremembe 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) si EIB prizadeva, da se vsaj 40 % 
financiranja iz EFSI v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije nameni za 
elemente projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, v skladu s cilji zavez 
z 21. Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (COP21). V tem 
izračunu se ne upošteva financiranje iz 
EFSI za MSP in mala podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo. EIB svojo 
mednarodno dogovorjeno metodologijo 
uporabi za opredelitev elementov 
projektov, ki prispevajo k podnebnim 
ukrepom, ali deležev stroškov;

(a) si EIB prizadeva, da se 
financiranje iz EFSI v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije med drugim 
nameni za elemente projektov, ki 
prispevajo k doseganju trajnostnosti. V 
tem izračunu se ne upošteva financiranje iz 
EFSI za MSP in mala podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo. EIB svojo 
mednarodno dogovorjeno metodologijo 
uporabi za opredelitev elementov 
projektov, ki prispevajo k ukrepom za 
podnebno trajnostnost, ali deležev 
stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 103
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) si EIB prizadeva, da se vsaj 40 % 
financiranja iz EFSI v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije nameni za 
elemente projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, v skladu s cilji zavez 
z 21. Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (COP21). V tem 
izračunu se ne upošteva financiranje iz 
EFSI za MSP in mala podjetja s srednje 

(a) si EIB prizadeva, da se vsaj 80 % 
financiranja iz EFSI v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije ter vsaj 50 % 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti nameni za 
elemente projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, v skladu s cilji zavez 
z 21. Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (COP21). V tem 
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veliko tržno kapitalizacijo. EIB svojo 
mednarodno dogovorjeno metodologijo 
uporabi za opredelitev elementov 
projektov, ki prispevajo k podnebnim 
ukrepom, ali deležev stroškov;

izračunu se ne upošteva financiranje iz 
EFSI za MSP in mala podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo. EIB svojo 
mednarodno dogovorjeno metodologijo 
uporabi za opredelitev elementov 
projektov, ki prispevajo k podnebnim 
ukrepom, ali deležev stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) si EIB prizadeva, da se vsaj 40 % 
financiranja iz EFSI v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije nameni za 
elemente projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, v skladu s cilji zavez 
z 21. Konference pogodbenic Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja (COP21). V tem 
izračunu se ne upošteva financiranje iz 
EFSI za MSP in mala podjetja s srednje 
veliko tržno kapitalizacijo. EIB svojo 
mednarodno dogovorjeno metodologijo 
uporabi za opredelitev elementov 
projektov, ki prispevajo k podnebnim 
ukrepom, ali deležev stroškov;

(a) si EIB prizadeva, da se vsaj 50 % 
financiranja iz EFSI v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije nameni za 
elemente projektov, ki prispevajo k 
podnebnim ukrepom, vsaj 20 % 
financiranja iz EFSI v okviru tega dela pa 
bi moralo biti namenjenih za podporo 
projektom za energijsko učinkovitost v 
skladu s cilji zavez z 21. Konference 
pogodbenic Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja (COP21). 
V tem izračunu se ne upošteva financiranje 
iz EFSI za MSP. EIB svojo mednarodno 
dogovorjeno metodologijo uporabi za 
opredelitev elementov projektov, ki 
prispevajo k podnebnim ukrepom, ali 
deležev stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 105
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) EIB zagotavlja, da je financiranje 
iz EFSI usklajeno z merili EIB za posojila 
in načelom, da se ne škoduje bistveno, kot 
je opredeljeno v uredbi EU o taksonomiji, 
ter da so naložbe, ki se financirajo iz 
EFSI, pregledane z vidika trajnostnosti, 
da se ugotovijo morebitne negativne 
posledice za okolje, podnebje ali družbo;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 106
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) EIB zagotavlja, da se vsaj 50 % 
financiranja v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti uporabi za podporo 
dejavnostim, ki se v skladu z Uredbo 
(EU) 2020/852 štejejo za okoljsko 
trajnostne;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.
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Predlog spremembe 107
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – 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, ki jih je 
pandemija COVID-19 gospodarsko najbolj 
prizadela, obenem pa zagotovi 
uravnoteženo geografsko porazdelitev po 
državah članicah in prepreči tržno 
koncentracijo;

Or. en

Predlog spremembe 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – 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 
mikro-, malim in srednjim podjetjem, v 
državah članicah in sektorjih, ki jih je 
pandemija COVID-19 gospodarsko najbolj 
prizadela;

Or. en
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Predlog spremembe 109
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – 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 
MSP, v državah članicah in sektorjih, ki jih 
je pandemija COVID-19 gospodarsko 
najbolj prizadela;

Or. en

Predlog spremembe 110
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če bo ta predlog spremembe sprejet, je predlog spremembe 13 brezpredmeten.
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Predlog spremembe 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – 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 
mikro-, malim in srednjim podjetjem, v 
državah članicah in regijah, v katerih je 
razpoložljivost državne podpore plačilni 
sposobnosti bolj omejena.

Or. en

Predlog spremembe 112
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – pododstavek 1 – 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 
MSP, v državah članicah, v katerih je 
razpoložljivost državne podpore plačilni 
sposobnosti bolj omejena.

Or. en

Predlog spremembe 113
Henrike Hahn
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v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) EIB zagotavlja, da države članice 
in podjetja, zlasti MSP, dobijo tehnično 
pomoč za lažjo široko porazdelitev in 
črpanje sredstev instrumenta za podporo 
plačilni sposobnosti, in sicer z obstoječimi 
instrumenti v okviru EFSI, kot je 
Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 114
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) si EIB prizadeva, da se vsaj 65 % 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti uporabi za 
podporo upravičenim malim in srednjim 
podjetjem (MSP), kot so opredeljena v 
Priporočilu Komisije 2003/361.

Or. en
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Predlog spremembe 115
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) EIB zagotovi jasne in objektivne 
parametre za dodeljevanje financiranja iz 
EFSI v okviru sklopa za podporo plačilni 
sposobnosti;

Or. en

Obrazložitev

Če bo ta predlog spremembe sprejet, je predlog spremembe 12 brezpredmeten.

Predlog spremembe 116
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) EIB 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 v zvezi s tem izvajajo ustrezne ukrepe;

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ce) EIB zagotavlja, da se večina 
financiranja iz EFSI v okviru sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti uporabi za 
podporo upravičenim podjetjem v državah 
članicah, ki so zavezana ohranjanju ali 
ustvarjanju trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest v okviru dejavnosti, ki jih 
izvajajo v EU.

Or. en

Predlog spremembe 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – 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 po potrebi zagotovi 
podrobna navodila v zvezi s točkami (a) do 
(d).

Or. en
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Predlog spremembe 119
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 9 – odstavek 2 a (novo) – 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 po potrebi zagotovi 
podrobna navodila v zvezi s točkami (a) do 
(c). Operacije financiranja in naložbene 
operacije, ki niso skladne s podnebnimi 
cilji EU, niso upravičene do podpore v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3 (novo)

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.

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 udeležba, ki 
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zagotavljajo, da je vloga države članice 
pasivna. Usmerjevalni odbor v zvezi s to 
točko zagotovi podrobna navodila.

Or. en

Predlog spremembe 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 3 (novo)

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.

Or. en

Predlog spremembe 122
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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, 

Znesek v višini do 200 000 000 EUR se da 
na voljo za kritje stroškov, svetovalnih 
storitev ter tehnične in upravne pomoči za 
vzpostavitev in upravljanje skladov, 
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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.

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). Posebna pozornost se nameni 
zagotavljanju tehnične pomoči MSP. 
Tehnična pomoč je na voljo tudi za 
podporo zelenemu in digitalnemu prehodu 
podjetij, ki se financirajo v okviru tega 
sklopa.

Or. en

Predlog spremembe 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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 50 000 000 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.

Or. en

Predlog spremembe 124
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE
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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) in s posebnim poudarkom na 
državah članicah z manj razvitimi trgi 
lastniških vrednostnih papirjev. Tehnična 
pomoč je osredotočena na podporo 
zelenemu in digitalnemu prehodu podjetij, 
ki se financirajo v okviru tega sklopa.

Or. en

Predlog spremembe 125
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 80 000 000 EUR od zneska 
iz prvega pododstavka predstavlja zunanje 
namenske prejemke v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe ter zanj velja 
člen 4(4) in (8) Uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

Znesek v višini 160 000 000 EUR od 
zneska iz prvega pododstavka predstavlja 
zunanje namenske prejemke v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe ter zanj velja 
člen 4(4) in (8) Uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

Or. en
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Predlog spremembe 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 26
Uredba (EU) 2015/1017
Člen 14a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Znesek v višini 80 000 000 EUR od zneska 
iz prvega pododstavka predstavlja zunanje 
namenske prejemke v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe ter zanj velja 
člen 4(4) in (8) Uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

Znesek v višini 40 000 000 EUR od zneska 
iz prvega pododstavka predstavlja zunanje 
namenske prejemke v skladu s 
členom 21(5) finančne uredbe ter zanj velja 
člen 4(4) in (8) Uredbe [o Instrumentu 
Evropske unije za okrevanje].

Or. en

Predlog spremembe 127
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

O operacijah v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti se poroča ločeno, 
kakor je primerno in določeno v 
sporazumu o jamstvu. Pri financiranih 
operacijah se preverja in spremlja 
podnebna, okoljska in socialna 
trajnostnost, da bi čim bolj zmanjšali 
škodljive učinke in čim bolj povečali 
koristi za okoljske, podnebne in socialne 
cilje Unije. Subjekti, ki zaprosijo za 
financiranje, v ta namen predložijo 
ustrezne informacije na podlagi smernic, 
ki jih pripravi Komisija. Te informacije 
vključujejo delež financiranja na 
področju okoljsko trajnostnih 
gospodarskih dejavnosti v skladu s 
členom 3 Uredbe (EU) 2020/852 o 
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vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 
(EU) 2019/2088. Za projekte pod 
določeno velikostjo, opredeljeno v 
smernicah, se preverjanje ne opravi.

Or. en

Predlog spremembe 128
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) v členu 16 se v odstavku 2 doda 
naslednji tretji pododstavek:
„Tako ločeno poročilo vključuje zlasti 
podrobno oceno prispevka sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti k zelenemu 
in digitalnemu prehodu podjetij, ki imajo 
koristi od sheme, kot je ustrezno na 
podlagi načrtov za pravični prehod, ki jih 
pripravijo podprta podjetja.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujno potreben zaradi notranje skladnosti besedila in je neposredno 
povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe 129
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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

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

(b) Jamstvo EU se odobri za 
neposredno ali posredno podporo 
financiranju novih operacij. Na področju 
infrastrukture bi bilo treba spodbujati nove 
naložbe (ustvarjanje premoženja). 
Podpirajo se lahko tudi naložbe v 
degradirana območja (povečevanje in 
posodabljanje obstoječega premoženja). 
Financiranje v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti je namenjeno 
izboljšanju kapitalske osnove podjetij in 
njihove plačilne sposobnosti. Cilj sklopa za 
podporo plačilni sposobnosti je 
stabilizirati gospodarstvo EU, zato se 
osredotoča na naložbe v degradirana 
območja. 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).

Or. en

Predlog spremembe 130
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

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

(b) Jamstvo EU se odobri za 
neposredno ali posredno podporo 
financiranju novih operacij. Na področju 
infrastrukture bi bilo treba spodbujati nove 
naložbe (ustvarjanje premoženja). 
Podpirajo se lahko tudi naložbe v 
degradirana območja (povečevanje in 
posodabljanje obstoječega premoženja). 
Financiranje v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti je namenjeno 
izboljšanju kapitalske osnove podjetij, 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).

Or. en

Predlog spremembe 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Jamstvo EU podpira širok nabor 
produktov, da se EFSI omogoči 

(c) Jamstvo EU podpira širok nabor 
produktov, da se EFSI omogoči 
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prilagajanje potrebam trga in hkrati 
spodbuja zasebne naložbe v projekte, ne da 
bi izrinil zasebno financiranje, pridobljeno 
na trgu. V zvezi s tem se pričakuje, da bo 
EIB v okviru EFSI zagotovila financiranje 
za izpolnitev splošnega cilja javnih ali 
zasebnih naložb v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije ter v okviru dela 
za MSP skupaj v višini najmanj 
500 000 000 000 EUR, kar vključuje 
mobilizacijo sredstev prek EIS v okviru 
operacij EFSI, povezanih z instrumenti iz 
člena 10(2)(b), nacionalnih spodbujevalnih 
bank ali institucij, ter prek večjega dostopa 
do financiranja za subjekte z največ 3 000 
zaposlenimi. Upravičeni produkti med 
drugim vključujejo11 posojila, 
jamstva/posredna jamstva, vmesno in 
podrejeno financiranje, instrumente 
kapitalskih trgov, vključno z instrumentom 
za izboljšanje kreditne kakovosti, in 
udeležbo v obliki lastniškega kapitala ali 
navideznega lastniškega kapitala, tudi prek 
nacionalnih spodbujevalnih bank ali 
institucij, naložbenih platform, skladov ali 
subjektov za posebne namene. Zato se EIB 
dovoli, da oblikuje ustrezne portfelje in 
tako naložbe v projekte EFSI omogoči 
široki paleti vlagateljev. Upravičeni 
produkti v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti so tisti, ki zagotavljajo 
naložbe, posredni lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital podjetjem in 
projektom, razen subjektom, usmerjenim v 
zakup (ali nadomestni kapital) za namene 
odprodaje premoženja podjetij. Pričakuje 
se, da bosta EIB in EIS zagotovila 
financiranje, da bi dosegla cilj do 
300 000 000 000 EUR naložb v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti.

prilagajanje potrebam trga in hkrati 
spodbuja zasebne naložbe v projekte, ne da 
bi izrinil zasebno financiranje, pridobljeno 
na trgu. V zvezi s tem se pričakuje, da bo 
EIB v okviru EFSI zagotovila financiranje 
za izpolnitev splošnega cilja javnih ali 
zasebnih naložb v okviru dela za 
infrastrukturo in inovacije ter v okviru dela 
za MSP skupaj v višini najmanj 
500 000 000 000 EUR, kar vključuje 
mobilizacijo sredstev prek EIS v okviru 
operacij EFSI, povezanih z instrumenti iz 
člena 10(2)(b), nacionalnih spodbujevalnih 
bank ali institucij, ter prek večjega dostopa 
do financiranja za subjekte z največ 250 
zaposlenimi. Upravičeni produkti med 
drugim vključujejo11 posojila, 
jamstva/posredna jamstva, vmesno in 
podrejeno financiranje, instrumente 
kapitalskih trgov, vključno z instrumentom 
za izboljšanje kreditne kakovosti, in 
udeležbo v obliki lastniškega kapitala ali 
navideznega lastniškega kapitala, tudi prek 
nacionalnih spodbujevalnih bank ali 
institucij, naložbenih platform, skladov ali 
subjektov za posebne namene. Zato se EIB 
dovoli, da oblikuje ustrezne portfelje in 
tako naložbe v projekte EFSI omogoči 
široki paleti vlagateljev. Upravičeni 
produkti v okviru sklopa za podporo 
plačilni sposobnosti so tisti, ki zagotavljajo 
naložbe, posredni lastniški kapital ali 
navidezni lastniški kapital podjetjem in 
projektom, razen subjektom, usmerjenim v 
zakup (ali nadomestni kapital) za namene 
odprodaje premoženja podjetij. Pričakuje 
se, da bosta EIB in EIS zagotovila 
financiranje, da bi dosegla cilj do 
300 000 000 000 EUR naložb v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti.

__________________ __________________
11 Navedeni so le nekateri produkti, ki se 
lahko ponudijo prek EFSI.

11 Navedeni so le nekateri produkti, ki se 
lahko ponudijo prek EFSI.

Or. en
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Predlog spremembe 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d (novo) – 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 drugih 
ustreznih ureditev, ki zagotavljajo naložbe 
lastniškega kapitala in naložbe v zvezi z 
lastniškim kapitalom v podjetjih. To, da 
upravičenci uporabljajo jamstvo EU, ne 
vpliva na njihovo neodvisnost odločanja 
in avtonomijo.

Or. en

Predlog spremembe 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d (novo) – 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, in/ali 
podjetja z velikim potencialom za zeleni ali 
digitalni prehod, ter podpiranju in 
ustvarjanju trajnostnih in kakovostnih 
delovnih mest.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d (novo) – 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, mala in 
srednja podjetja (MSP) in/ali podjetja z 
velikim potencialom za zeleni ali digitalni 
prehod.

Or. en

Predlog spremembe 135
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d (novo) – 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, in/ali 
podjetja, ki imajo velik potencial za zeleni 
ali digitalni prehod ali ga trenutno 
izvajajo.
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Predlog spremembe 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Skladi, subjekti za posebne namene 
ali naložbene platforme zagotavljajo 
financiranje pod komercialnimi pogoji ali 
pod pogoji, ki so skladni z začasnim 
okvirom za državno pomoč12, ob tem pa bi 
bilo treba ustrezno upoštevati evropsko 
naravo instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti ter neodvisno upravljanje 
skladov in drugih subjektov.

– Skladi, subjekti za posebne namene 
ali naložbene platforme zagotavljajo 
financiranje pod komercialnimi pogoji ali 
pod pogoji, ki so skladni z začasnim 
okvirom za državno pomoč12 in nedavno 
tretjo spremembo tega okvira, ki jo je 
Evropska komisija sprejela 
29. junija 2020, ob tem pa bi bilo treba 
ustrezno upoštevati evropsko naravo 
instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti ter neodvisno upravljanje 
skladov in drugih subjektov.

__________________ __________________
12 Sporočilo Komisije: Začasni okvir za 
ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(C(2020) 1863), kakor je bilo spremenjeno 
s C(2020) 3156 final.

12 Sporočilo Komisije: Začasni okvir za 
ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(C(2020)1863), kakor je bilo spremenjeno 
s C(2020)3156.

Or. en

Predlog spremembe 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Skladi, subjekti za posebne namene – Skladi, subjekti za posebne namene 
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ali naložbene platforme zagotavljajo 
financiranje pod komercialnimi pogoji ali 
pod pogoji, ki so skladni z začasnim 
okvirom za državno pomoč12, ob tem pa bi 
bilo treba ustrezno upoštevati evropsko 
naravo instrumenta za podporo plačilni 
sposobnosti ter neodvisno upravljanje 
skladov in drugih subjektov.

ali naložbene platforme zagotavljajo 
financiranje pod komercialnimi pogoji ali 
pod pogoji, ki so skladni s pravili o državni 
pomoči, ob tem pa bi bilo treba ustrezno 
upoštevati evropsko naravo instrumenta za 
podporo plačilni sposobnosti ter neodvisno 
upravljanje skladov in drugih subjektov.

__________________
12 Sporočilo Komisije: Začasni okvir za 
ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
(C(2020) 1863), kakor je bilo spremenjeno 
s C(2020) 3156 final.

Or. en

Predlog spremembe 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– Ciljna podjetja skladov, subjektov 
za posebne namene ali naložbenih platform 
se zavežejo, da bodo v okviru svojih 
dejavnosti v EU ohranila in ustvarila čim 
več trajnostnih in kakovostnih delovnih 
mest.
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preobrazbi. Podjetjem je za namene teh 
prehodov na voljo tehnična pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 139
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– Ciljna podjetja skladov, subjektov 
za posebne namene ali naložbenih platform 
morajo spoštovati socialne in okoljske 
zaščitne ukrepe v skladu s smernicami 
usmerjevalnega odbora na podlagi 
členov 17 in 18 Uredbe (EU) 2020/852. 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, 
za katera velja obveznost objavljanja 
nefinančnih informacij v skladu s 
členom 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, 
pripravijo načrte za zeleni in pravični 
prehod. Podjetja se spodbujajo tudi k 
doseganju napredka pri digitalni 
preobrazbi. Podjetjem je za namene teh 
prehodov na voljo tehnična pomoč.

Načrti za prehod zagotovijo vsaj, da:
– so gospodarske dejavnosti podjetja 
skladne s podnebnimi cilji Unije za 
leto 2030 in podnebnimi cilji iz [Uredbe 
(EU) 2020/XXX o vzpostavitvi okvira za 
doseganje podnebne nevtralnosti 
(evropska podnebna pravila)];
– so gospodarske dejavnosti podjetja, 
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kadar je ustrezno, skladne z okoljskimi 
cilji iz točk (b) do (f) člena 9 Uredbe 
(EU) 2020/852;
– je vzpostavljeno ustrezno upravljanje za 
oceno in zmanjšanje tveganj za 
trajnostnost;
– se vse prihodnje naložbe v osnovna 
sredstva uporabijo za sredstva in procese, 
povezane z gospodarskimi dejavnostmi, ki 
se v skladu s členoma 3 in 9 Uredbe 
(EU) 2020/852 štejejo za okoljsko 
trajnostne;
– sta predvidena postopna opustitev 
dejavnosti, ki močno škodijo okoljskim 
ciljem v skladu s členom 17 Uredbe 
(EU) 2020/852, in preoblikovanje takih 
dejavnosti v dejavnosti z nevtralnim ali 
majhnim vplivom v predhodno določenem 
obdobju;
– so določeni cilji glede kakovostnih 
delovnih mest in cilji, povezani z 
enakostjo spolov, vključno s cilji glede 
enakega plačila.
Načrti za prehod so pripravljeni v obliki 
dokumentov na znanstveni podlagi in na 
ravni podjetja, temeljijo pa na smernicah 
Evropske komisije iz leta 2019 za 
poročanje o informacijah, povezanih s 
podnebjem. Vključujejo vmesne cilje, 
poleg tega pa jih je treba letno 
posodabljati in naknadno ocenjevati, ali 
so bili vmesni cilji doseženi.
Podjetja, za katera ne velja obveznost 
objavljanja nefinančnih informacij v 
skladu s členom 19a ali 29a 
Direktive 2013/34/EU, pripravijo načrte 
za prehod ter pojasnijo, ali in v kakšnem 
obsegu s svojimi gospodarskimi 
dejavnostmi prispevajo k okoljskim ciljem, 
kot je določeno v členu 3 Uredbe 
(EU) 2020/852. Kadar je ustrezno, načrti 
vključujejo cilja glede deleža naložb v 
osnovna sredstva in deleža naložb v 
obratna sredstva, ki se nanašajo na 
sredstva ali procese, povezane z 
gospodarskimi dejavnostmi, ki se štejejo 
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kot okoljsko trajnostne v skladu s 
členoma 3 in 9 uredbe o taksonomiji. 
Poleg tega vključujejo cilj glede 
kakovostnih delovnih mest in ukrepe za 
ohranjanje zaposlovanja, pa tudi cilje v 
zvezi z enakostjo spolov, vključno s cilji 
enake plače. Vsebujejo tudi vmesne cilje, 
poleg tega pa jih je treba letno 
posodabljati in naknadno ocenjevati, ali 
so bili vmesni cilji doseženi.
MSP bodo lahko pri pripravi načrtov za 
prehod uporabila poenostavljene 
predloge, ki jih bo sestavila Komisija, ter 
prejela ciljno usmerjeno finančno in 
tehnično pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 140
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– 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 zagotavljati 
preprečevanje nepotrebnih upravnih 
bremen, zlasti za MSP, in 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 
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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.

pripravijo načrte za zeleni prehod. Podjetja 
se spodbujajo tudi k doseganju napredka 
pri digitalni preobrazbi. Podjetjem, zlasti 
MSP, je za namene teh prehodov na voljo 
tehnična pomoč.

Or. en

Predlog spremembe 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sandra Pereira, Sira 
Rego

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

– Ciljna podjetja skladov, subjektov 
za posebne namene ali naložbenih platform 
morajo spoštovati socialne in okoljske 
zaščitne ukrepe na visoki ravni v skladu s 
smernicami usmerjevalnega odbora. Te 
smernice bi morale vključevati ustrezne 
določbe za ohranjanje kakovostnih 
delovnih mest in 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), morajo 
pripraviti načrte za zeleni prehod z jasnimi 
in ambicioznimi cilji glede zmanjšanja 
emisij CO2. Podjetja se spodbujajo tudi k 
doseganju napredka pri digitalni 
preobrazbi. Podjetjem je za namene teh 
prehodov na voljo tehnična pomoč.

Or. en
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Predlog spremembe 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 3
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 6 – točka d (novo) – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Podjetja, ki so registrirana v 
davčnih oazah ali so neposredno ali prek 
podrejenih družb dejavna v davčnih 
oazah, ne da bi imela predhodne dokaze o 
znatnih dejavnostih v zadevnih državah, 
niso upravičena do podpore v okviru 
sklopa za podporo plačilni sposobnosti. S 
podporo v okviru tega sklopa so 
nezdružljivi tudi odkupi delnic ter plačila 
dividend delničarjem in izplačevanje 
bonusov vodstvenim delavcem.

Or. en

Predlog spremembe 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Operacije, ki jih podpira EFSI, na koncu 
zadevnega naložbenega obdobja ne smejo 
biti koncentrirane na nobenem specifičnem 
ozemlju. Usmerjevalni odbor zato sprejme 
okvirne smernice za geografsko 
razpršenost in koncentracijo. Usmerjevalni 
odbor se lahko po posvetovanju z 
naložbenim odborom odloči, da te okvirne 
omejitve spremeni.

Operacije, ki jih podpira EFSI, na koncu 
zadevnega naložbenega obdobja ne smejo 
biti koncentrirane na nobenem specifičnem 
ozemlju. Usmerjevalni odbor zato sprejme 
smernice za geografsko razpršenost in 
koncentracijo. Usmerjevalni odbor se lahko 
po posvetovanju z naložbenim odborom 
odloči, da te okvirne omejitve spremeni.

Or. en
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Predlog spremembe 144
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos

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) in (b), pri 
tem pa se izogiba prekomerni koncentraciji 
v omejenem številu držav članic. Zato 
usmerjevalni odbor vnaprej opredeli 
objektivne parametre, na podlagi katerih 
se lahko omejitve razpršenosti in 
koncentracije naložb prilagodijo.

Or. en

Predlog spremembe 145
Jessica Stegrud
v imenu skupine ECR
Robert Roos

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 

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 
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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.

članic. Zato usmerjevalni odbor vnaprej 
opredeli objektivne parametre, na podlagi 
katerih se lahko omejitve razpršenosti in 
koncentracije naložb prilagodijo.

Or. en

Predlog spremembe 146
Seán Kelly
v imenu skupine PPE
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

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), 
pri tem pa se izogiba prekomerni 
koncentraciji v omejenem številu držav 
članic ali na omejenem številu trgov. 
Usmerjevalni odbor redno spremlja 
gospodarski učinek pandemije COVID-19 
na podjetja v EU. Usmerjevalni odbor se 
lahko na tej podlagi po posvetovanju z 
naložbenim odborom odloči, da te omejitve 
spremeni.

Or. en

Predlog spremembe 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Sira Rego

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 31 – točka 4
Uredba (EU) 2015/1017
Priloga II – oddelek 8 – točka b – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Analizo nemudoma objavi in svojo 
odločitev v zvezi z okvirnimi omejitvami 
in posebnimi omejitvami za sklop za 
podporo plačilni sposobnosti pisno 
obrazloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. EFSI bi moral zajemati in podpirati 
enak in trajnosten razvoj vseh regij EU.

Or. en

Predlog spremembe 148
Henrike Hahn
v imenu skupine Verts/ALE

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

Usmerjevalni odbor Evropskemu 
parlamentu in Svetu redno in najmanj 
enkrat letno poroča o upravičencih do 
tega instrumenta in podprtih dejavnostih, 
da zagotovi popolno, pravilno in 
pravočasno preglednost programa.

Or. en


