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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, da se izboljša odzivanje Unije v 
izrednih razmerah ter poveča odpornost 
celotnega gospodarstva, hkrati pa ohrani 
odprtost za konkurenco in trgovino v 
skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 
ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 

(1) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. Nujni zajezitveni 
ukrepi so povzročili znaten upad 
gospodarske dejavnosti v EU. BDP EU naj 
bi se v letu 2020 zmanjšal za okoli 7,5 %, 
tj. veliko bolj kot med finančno krizo leta 
2009. Izbruh pandemije je pokazal 
medsebojno povezanost svetovnih 
dobavnih verig in razkril nekaj šibkih točk, 
kot je preveliko zanašanje strateških 
industrij na nediverzificirane zunanje 
dobavne vire. Take šibke točke je treba 
odpraviti, zlasti za mala in srednja 
podjetja (MSP), da se izboljša odzivanje 
Unije v izrednih razmerah ter poveča 
odpornost celotnega gospodarstva, tudi 
prek njegove digitalizacije, hkrati pa 
ohrani odprtost za konkurenco in trgovino 
v skladu z zadevnimi pravili. Naložbena 
dejavnost naj bi se znatno zmanjšala. Celo 
pred pandemijo, ko je bilo mogoče v Uniji 
opaziti zviševanje deleža naložb v razmerju 
do BDP, je bila naložbena dejavnost nižja, 
kot bi bilo mogoče pričakovati v obdobju 
močnega okrevanja, in premajhna, da bi 
nadomestila leta nezadostnega vlaganja, ki 
so sledila krizi leta 2009. Še pomembneje 
je, da sedanje naložbene ravni in napovedi 
zaradi tehnoloških sprememb in svetovne 
konkurenčnosti ne pokrivajo potreb Unije 
po strukturnih naložbah za ponovni zagon 
in ohranjanje dolgoročne rasti, med drugim 
tudi na področju inovacij, znanj in 
spretnosti, infrastrukture ter MSP, ter ne 
zadoščajo za to, da bi se spoprijeli s 



PE655.653v01-00 4/20 PA\1210009SL.docx

SL

uresničili cilje politik Unije ter podprli 
hitro, vključujoče in zdravo gospodarsko 
okrevanje, je treba podpreti odpravo 
nedelovanja trga in neoptimalnih 
naložbenih okoliščin ter zmanjšati 
naložbeno vrzel v ciljnih sektorjih.

ključnimi družbenimi izzivi, kot sta 
trajnostnost ali staranje prebivalstva. Da bi 
uresničili cilje politik Unije, zlasti dvojni 
cilj pospešitve podnebnega in digitalnega 
prehoda, ter podprli hitro, vključujoče in 
zdravo gospodarsko okrevanje, je treba 
podpreti odpravo nedelovanja trga in 
neoptimalnih naložbenih okoliščin ter 
zmanjšati naložbeno vrzel v ciljnih 
sektorjih.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

regij, pri tem pa bi se morala izogibati 
pretirani sektorski ali geografski 
koncentraciji in olajšati dostop do 
projektov, ki jih sestavljajo partnerski 
subjekti z visokim potencialom za rast in v 
ključnih strateških sektorjih v vseh regijah 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, konkurenčnosti in 
konvergence. To prinaša tudi tveganje 
konsolidacije neravnovesij in dolgoročno 
vpliva na razvoj regij. Da bi dosegli 
trajnostne cilje Unije, vključno z zavezami 
Unije glede ciljev trajnostnega razvoja, ter 
energetske in podnebne cilje za leto 2030, 
so bistvenega pomena obsežne naložbe v 
infrastrukturo Unije, zlasti v zvezi z 
medsebojno povezanostjo in energijsko 
učinkovitostjo ter oblikovanjem enotnega 
evropskega prometnega prostora. V skladu 
s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. Da bi čim 
bolj povečali učinek in dodano vrednost 
finančne podpore Unije, je primerno 
spodbujati racionaliziran naložbeni proces, 
ki bo omogočil opaznost nabora projektov 

(14) Nizke stopnje naložb v 
infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 
in znova med krizo zaradi COVID-19 so 
ogrozile sposobnost Unije za spodbujanje 
trajnostne rasti, ustvarjanja delovnih mest, 
konkurenčnosti in konvergence. To prinaša 
tudi tveganje konsolidacije neravnovesij in 
dolgoročno vpliva na razvoj regij, kar se 
kaže predvsem v zvezi z digitalno 
infrastrukturo. Bistveno je podpirati 
povezljivost v vseh regijah Unije, 
spodbujati digitalizacijo javnih služb, 
zagotavljati podporo digitalnim zagonskim 
podjetjem in inovativnim MSP, da bi jim 
omogočili povečanje konkurenčnosti in 
obsega, ter pospešiti digitalno preobrazbo 
celotnega gospodarstva, da bi povečali 
tako dolgoročno konkurenčnost kot 
odpornost gospodarstva Unije. Da bi 
dosegli trajnostne cilje Unije, vključno z 
zavezami Unije glede ciljev trajnostnega 
razvoja, ter energetske in podnebne cilje za 
leto 2030, so bistvenega pomena obsežne 
naložbe v infrastrukturo Unije, zlasti v 
zvezi z medsebojno povezanostjo in 
energijsko učinkovitostjo ter oblikovanjem 
enotnega evropskega prometnega prostora. 
V skladu s tem bi bilo treba podporo sklada 
InvestEU usmeriti v naložbe v prometno, 
energetsko (tudi na področju energijske 
učinkovitosti in energije iz obnovljivih ter 
drugih varnih in trajnostnih 
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in kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

nizkoemisijskih virov) in okoljsko 
infrastrukturo, infrastrukturo, povezano s 
podnebnimi ukrepi, ter pomorsko in 
digitalno infrastrukturo. V programu 
InvestEU bi bilo treba dati prednost 
področjem, kjer je stopnja vlaganja nizka 
in so potrebne dodatne naložbe. Da bi čim 
bolj povečali učinek in dodano vrednost 
finančne podpore Unije, je primerno 
spodbujati racionaliziran naložbeni proces, 
ki bo omogočil opaznost nabora projektov 
in kar najbolj povečal sinergije med 
relevantnimi programi Unije na področjih, 
kot so promet, energetika in digitalizacija. 
Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 
podporo Unije, bi bilo treba zaradi groženj 
za varnost in zaščito vključiti ukrepe za 
odpornost infrastrukture, med drugim 
njeno vzdrževanje in varnost, ter upoštevati 
načela za zaščito državljanov na javnih 
mestih. To bi moralo dopolnjevati 
prizadevanja v okviru drugih skladov 
Unije, ki zagotavljajo podporo za 
varnostne komponente naložb v javne 
prostore, promet, energetiko in drugo 
kritično infrastrukturo, kot je Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. Ker 
so naložbe v raziskave in inovacije 
premajhne, to škodljivo vpliva na 
industrijsko in gospodarsko konkurenčnost 
Unije ter kakovost življenja njenih 
državljanov. Sklad InvestEU bi moral 
zagotoviti ustrezne finančne produkte za 

(18) Čeprav se je v Uniji raven skupnih 
naložb pred krizo zaradi COVID-19 
povečevala, so bile naložbe v dejavnosti z 
višjim tveganjem, kot so raziskave in 
inovacije, še vedno nezadostne in naj bi 
zdaj zaradi krize utrpele znaten upad. 
Države članice so se v okviru strategije 
Evropa 2020 dogovorile, da bodo do leta 
2020 vsaj 3 % BDP vložile v raziskave in 
inovacije, vendar to doslej še ni bilo 
doseženo. Raziskave in inovacije bodo 
imele pomembno vlogo pri preseganju 
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kritje različnih faz inovacijskega cikla in 
velikega razpona deležnikov, zlasti da se 
omogočita nadgradnja in uvedba rešitev v 
komercialnem obsegu v Uniji, da bodo te 
rešitve konkurenčne na svetovnih trgih in 
da se spodbudi odličnost Unije na področju 
trajnostnih tehnologij na svetovni ravni; to 
bi se moralo odvijati v medsebojnem 
dopolnjevanju z Obzorjem Evropa, med 
drugim tudi z Evropskim svetom za 
inovacije. V zvezi s tem bi morale izkušnje 
s finančnimi instrumenti (kot je InnovFin – 
finančna sredstva EU za inovatorje, ki je 
bil uveden v okviru programa Obzorje 
2020 z namenom lažjega in hitrejšega 
dostopa inovativnih podjetij do 
financiranja) služiti kot trdna podlaga za 
zagotavljanje te ciljno usmerjene podpore.

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

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in sektor, v katerem se 
je gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati operacije za prehod na 
trajnostni, inovativni in digitalni turizem.

(19) Turizem je pomembno področje za 
gospodarstvo Unije in zaposluje več kot 22 
milijonov ljudi. V sektorju turizma se je 
gospodarska dejavnost zaradi pandemije 
COVID-19 še posebej močno skrčila, pri 
čemer izguba prihodkov maja 2020 po 
ocenah znaša 85 % za hotele, restavracije, 
organizatorje potovanj, turistične agencije 
in železniški prevoz na dolge razdalje ter 
90 % za križarjenja in letalske družbe. 
Program InvestEU bi moral prispevati k 
njegovi dolgoročni konkurenčnosti in v ta 
namen podpirati trajnostno, inovativno in 
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digitalno okrevanje v sektorju turizma.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, vključujoče in povezano 
evropsko gospodarstvo lahko ohrani enotni 
trg in enake konkurenčne pogoje tudi v 
korist najbolj prizadetih držav članic.

(25) Pandemija COVID-19 pomeni velik 
šok za svetovno gospodarstvo in 
gospodarstvo Unije. BDP EU naj bi se 
zmanjšal veliko bolj kot med finančno 
krizo leta 2009, kar bo imelo neizogibne 
negativne socialne posledice. Izbruh 
pandemije je pokazal, da je treba odpraviti 
strateške šibke točke, da se izboljša 
odzivanje Unije v izrednih razmerah ter 
poveča odpornost celotnega gospodarstva. 
Samo odporno, digitalizirano, vključujoče 
in povezano evropsko gospodarstvo lahko 
ohrani enotni trg in enake konkurenčne 
pogoje tudi v korist najbolj prizadetih 
držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za zeleni in 
digitalni prehod ter krepitev odpornosti na 
področju (i) zagotavljanja kritičnih 
zdravstvenih storitev, proizvodnje in 
skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 

(28) Primarni poudarek sklopa za 
strateške evropske naložbe bi moral biti na 
podpori končnim prejemnikom, ki imajo 
sedež v državi članici in delujejo v Uniji 
ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo, zlasti za podnebni in 
digitalni prehod, pa tudi tistim, ki 
povečujejo konkurenčnost gospodarstev 
držav članic, vključno s potrebo po obnovi 
proizvodnih zmogljivosti držav članic in 
zagotovitvijo v prihodnost usmerjenih 
naložb za spodbujanje podjetništva in 
ustvarjanja delovnih mest, ter za krepitev 
odpornosti, tudi z zmanjšanjem odvisnosti 
od ranljivih dobavnih verig. Projekti bi 
morali zagotoviti dodano vrednost Unije 
in biti čezmejni ali ustvariti resnično 
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ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritične tehnologije in viri za 
varnost Unije in njenih držav članic, kot so 
obrambni in vesoljski sektor ter 
kibernetska varnost, ter blago z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v členu 2(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Do podpore bi morali biti 
upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

dodano vrednost v več kot eni državi 
članici ali regiji prek učinkov prelivanja. 
Proračunska podpora ne bi smela biti 
namenjena neposredno nacionalnim 
proračunom ali nadomestiti nacionalnih 
proračunskih odhodkov, kot so socialni 
transferji. Med področja strateškega 
pomena sodijo področja (i) zagotavljanja 
kritičnih zdravstvenih storitev, proizvodnje 
in skladiščenja farmacevtskih izdelkov, 
medicinskih pripomočkov in medicinske 
opreme, krepitve zmogljivosti za odzivanje 
na zdravstvene krize in sistema civilne 
zaščite; (ii) kritične infrastrukture, tako 
fizične kot virtualne; (iii) zagotavljanja 
blaga in storitev, bistvenih za delovanje in 
vzdrževanje take infrastrukture; (iv) 
ključnih omogočitvenih, preobrazbenih, 
zelenih in digitalnih tehnologij ter 
prelomnih inovacij, kadar so naložbe 
strateškega pomena za industrijsko 
prihodnost Unije, vključno z umetno 
inteligenco, blokovno verigo, programsko 
opremo, robotiko, polprevodniki, 
mikroprocesorji, tehnologijami oblaka na 
robu, visokozmogljivostnim 
računalništvom, kibernetsko varnostjo, 
kvantnimi tehnologijami, fotoniko, 
industrijsko biotehnologijo, tehnologijami 
energije iz obnovljivih virov, zlasti za 
izvajanje strategije za energijo iz 
obnovljivih virov na morju, tehnologijami 
shranjevanja energije, vključno z 
baterijami, trajnostnimi prometnimi 
tehnologijami, čistim vodikom in 
gorivnimi celicami, tehnologijami za 
razogljičenje za industrijo, zajemanjem in 
shranjevanjem ogljika, tehnologijami 
krožnega gospodarstva, biomedicino, 
nanotehnologijami, farmacevtskimi izdelki 
in naprednimi materiali; (v) proizvodnih 
obratov za serijsko proizvodnjo sestavnih 
delov in naprav informacijske in 
komunikacijske tehnologije v EU; (vi) 
dobave in skladiščenja kritičnih virov za 
javne akterje, podjetja ali potrošnike v 
Uniji; (vii) kritične tehnologije in viri za 
varnost Unije in njenih držav članic, kot so 
obrambni in vesoljski sektor ter 
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kibernetska varnost, ter blago z dvojno 
rabo, kot je opredeljeno v členu 2(1) 
Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009. Končni 
prejemniki bi morali imeti registrirani 
sedež v eni od držav članic in biti dejavni v 
Uniji, kar pomeni, da imajo v Uniji znatne 
dejavnosti v smislu osebja, proizvodnje, 
raziskav in razvoja ali drugih poslovnih 
dejavnosti. Porazdelitev finančnih 
sredstev bi morala zagotoviti zlasti 
podporo za vzporedna digitalnih in 
podnebni prehod. Do podpore bi morali 
biti upravičeni projekti, ki prispevajo k 
diverzifikaciji strateških dobavnih verig na 
enotnem trgu prek operacij na več 
lokacijah po vsej EU.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa.

(29) Sklop za strateške evropske naložbe 
bi moral biti prav tako namenjen 
dobaviteljem, ki imajo sedež in so dejavni 
v Uniji ter katerih dejavnosti so strateškega 
pomena za Unijo in ki bi potrebovali 
dolgoročne naložbe ali so vključeni v 
mehanizem pregleda neposrednih tujih 
naložb. Poleg tega bi morali biti podpore iz 
tega sklopa deležni pomembni projekti 
skupnega evropskega interesa. Vendar se 
finančna podpora ne bi smela zagotoviti, 
kadar projekt ni skladen s strateškimi in 
ekonomskimi interesi Unije, na primer za 
projekte, ki bi povečali odvisnost od 
ranljivih ali nediferenciranih dobavnih 
verig.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Dodani sklop za strateške evropske 
naložbe bi moral izpolniti strateške 
potrebe Unije in omogočiti njeno 
prihodnjo ekonomsko blaginjo. Uvedba 
tega sklopa je nujna zaradi svetovne 
pandemije COVID-19, njenega učinka na 
dobavne verige in pojava nekaterih 
ranljivosti. Zato je pomembno, da se 
prepoznavnost financiranja Unije iz 
sklada InvestEU ter zlasti sklopa za 
strateške evropske naložbe in njegovih 
opredeljenih strateških prednostnih nalog 
zagotovi prek učinkovitega sporočanja, v 
okviru katerega bodo izpostavljeni ukrepi, 
ki jih financira Unija, in njihovi rezultati, 
da bi ustrezno spodbujali dodano vrednost 
Unije v okviru programa InvestEU kot 
dela gospodarskega okrevanja.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59) V okviru sklada InvestEU je treba 
zagotoviti podporo za razvoj projektov in 
gradnjo zmogljivosti, da bi se razvile 
organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 
razvoja trga, ki so potrebne za pripravljanje 
kakovostnih projektov. Taka podpora bi 
morala biti usmerjena tudi na finančne 
posrednike, ki lahko malim podjetjem 
ključno pomagajo, da pridobijo 
financiranje in v celoti izkoristijo svoj 
potencial. Poleg tega je cilj svetovalne 
podpore ustvariti pogoje za razširitev 
možnega števila upravičenih prejemnikov 
v nastajajočih tržnih segmentih, zlasti 

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

tega je cilj svetovalne podpore ustvariti 
pogoje za razširitev možnega števila 
upravičenih prejemnikov v nastajajočih 
tržnih segmentih, zlasti kadar majhen 
obseg posameznih projektov znatno poveča 
stroške poslovanja na ravni projekta, kot 
velja za ekosistem socialnega financiranja, 
vključno s človekoljubnimi organizacijami, 
ali kulturni in ustvarjalni sektor. Zato bi 
morala podpora za gradnjo zmogljivosti 
ukrepe, sprejete v okviru drugih programov 
Unije, ki zajemajo specifično področje 
politike, dopolnjevati in se izvajati 
vzporedno z njimi. Prizadevati bi si bilo 
treba tudi za podporo gradnji zmogljivosti 
potencialnih nosilcev projektov, zlasti 
lokalnih organizacij in organov.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Znesek v višini 
31 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) 
zneska iz prvega pododstavka odstavka 1 
se dodeli za operacije, s katerimi se 
izvajajo ukrepi iz člena 2 uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
za cilje iz točke (e) člena 3(2).

2. Znesek v višini 
31 153 850 000 EUR (v tekočih cenah) 
zneska iz prvega pododstavka odstavka 1 
se dodeli za operacije, s katerimi se 
izvajajo ukrepi iz člena 2 uredbe [o 
Instrumentu Evropske unije za okrevanje] 
za cilje iz točke (e) člena 3(2). Ta znesek 
bi bilo treba enakomerno porazdeliti med 
pobude, ki podpirajo podnebni in digitalni 
prehod, da bi zagotovili ustrezno podporo 
za oba izziva.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(e) sklop za strateške evropske 
naložbe, ki zajema strateške, v prihodnost 
usmerjene naložbe za podporo končnim 
prejemnikom, ki imajo sedež v eni od 
držav članic in delujejo v Uniji ter katerih 
dejavnosti so strateškega pomena za Unijo, 
zlasti za podnebni in digitalni prehod, pa 
tudi tistim, ki povečujejo konkurenčnost 
gospodarstev držav članic, vključno s 
potrebo po obnovi proizvodnih 
zmogljivosti držav članic ter spodbujanju 
podjetništva in ustvarjanja delovnih mest, 
ter krepitev odpornosti na enem od 
naslednjih področij:

Or. en

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iia) naložbe in tehnična pomoč za 
podjetja, zlasti MSP, za digitalizacijo 
njihovega poslovanja in povečanje 
odpornosti njihovih vrednostnih verig in 
poslovnih modelov, pa tudi pobude za 
spodbujanje podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka ii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iib) strateške naložbe v projekte 
obnovljivih virov energije z visokim 
potencialom za znaten prispevek k 
uresničitvi ciljev iz Direktive (EU) 
2018/2001 s posebnim poudarkom na 
pospešitvi uvedbe v regijah Unije, ki imajo 
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največ obnovljivih virov;
Or. en

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

iv) ključne omogočitvene, prelomne, 
nizkoogljične in digitalne tehnologije ter 
prelomne raziskave in inovacije, kadar so 
naložbe strateško pomembne za 
industrijsko prihodnost Unije in 
dolgoročno konkurenčnost ter so v skladu 
s prednostnimi nalogami iz programa 
Obzorje Evropa; te naložbe se opravijo v 
skladu z dolgoročnimi strategijami za 
evropsko industrijsko prihodnost in 
evropska MSP; med takimi področji so:

Or. en

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 20

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



PA\1210009SL.docx 17/20 PE655.653v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Poleg tega v primeru naložb v vesolje, 
obrambo in kibernetsko varnost, ter pri 
posebnih vrstah projektov z dejanskimi in 
neposrednimi varnostnimi posledicami v 
kritičnih sektorjih končni prejemniki niso 
pod nadzorom tretje države ali subjektov 
tretje države, njihova izvršna uprava pa je 
v Uniji, da bi se zaščitila varnost Unije in 
njenih držav članic. Finančna podpora se 
zagotovi, kadar projekt ni skladen s 
strateškimi in ekonomskimi interesi Unije, 
na primer za projekte, ki bi povečali 
odvisnost od ranljivih ali nediferenciranih 
dobavnih verig.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – točka e – točka vii – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Financiranje in naložbe iz tega sklopa, 
dodeljeni dejavnostim v zvezi s podnebnim 
in digitalnim prehodom, se enakomerno 
porazdelijo med oba vzporedna izziva.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Izvajalski partnerji si prizadevajo doseči 
cilj, da vsaj 55 % naložbe v okviru sklopa 
politike za trajnostno infrastrukturo 
prispeva k doseganju okoljskih in 
podnebnih ciljev Unije.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nosilcem projektov, kadar je 
primerno, pomaga pri razvoju projektov za 
doseganje ciljev iz členov 3 in 7 in meril za 
upravičenost iz člena 13 ter spodbuja 
razvoj pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa in povezovalcev za 
majhne projekte, tudi prek naložbenih 
platform iz točke (f) tega odstavka, pod 
pogojem, da takšna pomoč ne posega v 
sklepe naložbenega odbora glede kritja 
jamstva EU v zvezi s takšnimi projekti;

(c) nosilcem projektov, kadar je 
primerno, pomaga pri razvoju projektov za 
doseganje ciljev iz členov 3 in 7 in meril za 
upravičenost iz člena 13, spodbuja razvoj 
pomembnih projektov skupnega 
evropskega interesa in strateških 
zavezništev, prispeva k uvedbi strateških 
vrednostnih verig v ekosistemskem 
pristopu ter povezovalcev za majhne 
projekte, tudi prek naložbenih platform iz 
točke (f) tega odstavka, pod pogojem, da 
takšna pomoč ne posega v sklepe 
naložbenega odbora glede kritja jamstva 
EU v zvezi s takšnimi projekti;

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.3 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k razvoju kritičnih tehnologij in 
virov za varnost Unije in njenih držav 
članic ter blaga z dvojno rabo

8.3 Število in obseg operacij, ki 
prispevajo k raziskavam in razvoju 
kritičnih tehnologij in virov za varnost 
Unije in njenih držav članic ter blaga z 
dvojno rabo

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.7a Število in obseg operacij, ki 
podjetjem, zlasti MSP, pomagajo 
digitalizirati svoje poslovanje

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.7b Število in obseg operacij za 
spodbujanje podjetništva



PE655.653v01-00 20/20 PA\1210009SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Priloga III – točka 8 – točka 8.7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8.7c Število in obseg operacij, ki 
podjetjem, zlasti MSP, pomagajo povečati 
odpornost njihovih vrednostnih verig in 
poslovnih modelov

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Priloga V – del A – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v primeru podpore operacijam 
financiranja in naložbenim operacijam v 
okviru sklopa za strateške evropske 
naložbe subjekti, ki imajo sedež ali 
delujejo v Uniji, ne bi opravili naložbe 
oziroma je ne bi opravili v enakem obsegu 
s tržnim financiranjem zaradi težav pri 
internalizaciji koristi, ki jih prinaša 
evropski strateški interes;

(f) v primeru podpore operacijam 
financiranja in naložbenim operacijam v 
okviru sklopa za strateške evropske 
naložbe subjekti, ki imajo sedež ali 
delujejo v Uniji, ne bi opravili naložbe 
oziroma je ne bi opravili v enakem obsegu 
s tržnim financiranjem zaradi težav pri 
internalizaciji koristi, ki jih prinaša 
evropski strateški interes in njegova 
dolgoročna konkurenčnost;

Or. en


