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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Namen proračuna EU je z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (skladi ESI) 

izboljšati kakovost življenja v Evropski uniji za vse ljudi in v vseh regijah.  Program 

InvestEU naj bi po drugi strani zagotovil proračunsko jamstvo EU v podporo naložbam in 

dostopu do financiranja v EU. 

To mnenje se osredotoča na razmerje med tema naložbenima instrumentoma, pa tudi na 

vidike v zvezi z vlogo regij v programu InvestEU (vključno z vlogo lokalnih in regionalnih 

oblasti ter izvajalskih partnerjev poleg EIB). 

Evropska komisija za večletni finančni okvir 2021–2027 predlaga zmanjšanje sredstev za vse 

sklade ESI za 10 % v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Čeprav so za 

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) predvidena dodatna finančna sredstva, je 

Kohezijski sklad zmanjšan za skoraj polovico in sredstva za čezmejno sodelovanje 

(INTERREG) predstavljajo le 2,5 % vseh dodeljenih sredstev za kohezijsko politiko. To je 

trenutno stanje, ki ga kot Evropski parlament želimo spremeniti. 

Kohezijska politika je edina politika EU, ki državam članicam in regijam omogoča, da 

izvajajo resnične razvojne strategije za različne regije in da so v celoti vključene v evropske 

politike, kot je notranji trg.  Predstavlja glavno orodje EU za ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo ter dolgoročno naložbeno politiko, ki se izvaja prek nacionalnih in 

regionalnih operativnih programov. 

Predlog uredbe o skupnih določbah (2018/0196 (COD)) – glavne uredbe za ESRR, Kohezijski 

sklad, Evropski socialni sklad (ESS+) ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) – 

določa, da se lahko sredstva kohezijske politike iz skladov ESI dodelijo programu InvestEU 

ali prenesejo na druge sklade ali instrumente. Pet odstotkov skupnih dodeljenih sredstev iz 

skladov v okviru deljenega upravljanja (v ustrezno utemeljenih primerih pa celo višji delež) je 

lahko namenjenih programu InvestEU. 

Pripravljavka mnenja nasprotuje tej strategiji. Po njenem mnenju bo to zgolj spodbudilo 

države članice k umiku njihovih sredstev iz projektov kohezijske politike. Ker so predlagana 

pravila, ki urejajo zneske, ki se prenesejo na program InvestEU, preprostejša (npr. ne 

uporabljajo se nikakršna pravila o državni pomoči), bi lahko države članice izkoristile to 

možnost in pozabile na regionalne potrebe, ki jih najbolje zagovarja sedanja kohezijska 

politika. 

V skladu z usmeritvijo soporočevalcev o uredbi o skupnih določbah, ki nasprotuje 

predlaganemu prispevku skladov v okviru deljenega upravljanja za program InvestEU (člen 

10 uredbe o skupnih določbah), pripravljavka predlaga črtanje tako imenovanega „oddelka za 

države članice“ programa InvestEU. Priznavajo se sicer prizadevanja za okrepitev sinergij in 

dopolnjevanja med skladi ESI in programom InvestEU, vendar pa zgolj prenos sredstev, ki bi 

privedel do zmanjšanja sredstev za projekte kohezijske politike, ni rešitev. Ta utemeljitev je 

bila tudi del stališča EP med tako imenovanim „postopkom omnibus“. 

Pripravljavka mnenja se zaveda, da bi to pomenilo bistveno spremembo predlaganega 

programa InvestEU, meni pa, da je nadaljnji uspeh prihodnje kohezijske politike kot glavne 

naložbene politike Unije in enega njenih najbolj konkretnih izrazov solidarnosti povezan z 

razpoložljivim financiranjem. Zmanjšanje tega financiranja bi bilo kontraproduktivno in 
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nekoristno za vse ljudi v vseh zadevnih regijah. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne 

zadeve kot pristojna odbora, naj upoštevata naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Naložbe v infrastrukturo so bile v 

Uniji v letu 2016 z 1,8 % BDP EU, kar je 

zmanjšanje z 2,2 %, kolikor so znašale leta 

2009, za približno 20 % nižje od stopenj 

naložb pred svetovno finančno krizo. Zato 

so še vedno nižje, kot bi bilo mogoče 

pričakovati v obdobju močnega okrevanja, 

in premajhne, da bi nadomestile leta 

nezadostnega vlaganja, čeprav je mogoče 

opaziti zvišanje njihovega deleža v BDP v 

Uniji. Še pomembneje je, da sedanje 

naložbene ravni in napovedi ne pokrivajo 

potreb Unije po strukturnih naložbah zaradi 

tehnoloških sprememb in globalne 

konkurenčnosti, vključno s področji 

inovacij, spretnosti, infrastrukture, malih in 

srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: 

MSP), ter potrebe po obravnavanju 

ključnih družbenih izzivov, kot sta trajnost 

ali staranje prebivalstva. Zato je potrebna 

nadaljnja podpora za odpravo nedelovanja 

trga in neoptimalnih naložbenih razmer za 

zmanjšanje naložbene vrzeli v ciljnih 

sektorjih, da se dosežejo cilji politike 

Unije. 

(1) Naložbe v infrastrukturo so bile v 

Uniji v letu 2016 z 1,8 % BDP EU, kar je 

zmanjšanje z 2,2 %, kolikor so znašale leta 

2009, za približno 20 % nižje od stopenj 

naložb pred svetovno finančno krizo. Zato 

so še vedno nižje, kot bi bilo mogoče 

pričakovati v obdobju močnega okrevanja, 

in premajhne, da bi nadomestile leta 

nezadostnega vlaganja, čeprav je mogoče 

opaziti zvišanje njihovega deleža v BDP v 

Uniji. Še pomembneje je, da sedanje 

naložbene ravni in napovedi ne pokrivajo 

potreb Unije po strukturnih naložbah zaradi 

tehnoloških sprememb in globalne 

konkurenčnosti, vključno s področji 

inovacij, spretnosti, infrastrukture, malih in 

srednjih podjetij (v nadaljnjem besedilu: 

MSP), zelenih naložb in potrebe po 

obravnavanju ključnih družbenih izzivov, 

kot sta trajnost ali staranje prebivalstva. 

Zato je potrebna nadaljnja podpora za 

odpravo nedelovanja trga in neoptimalnih 

naložbenih razmer za zmanjšanje 

naložbene vrzeli v ciljnih sektorjih, da se 

zmanjšajo razlike v stopnji razvoja in 
dosežejo cilji politike Unije. 

 

Predlog spremembe  2 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 

ambiciozne strategije za dokončanje 

enotnega trga ter spodbujanje trajnostne 

rasti in delovnih mest, kot so unija 

kapitalskih trgov, strategija za enotni 

digitalni trg, sveženj za čisto energijo za 

vse Evropejce, akcijski načrt Unije za 

krožno gospodarstvo, strategija za 

mobilnost z nizkimi emisijami ter 

obrambna in vesoljska strategija za 

Evropo. Sklad InvestEU bi moral 

izkoriščati in okrepiti sinergije med 

strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 

sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 

in dostopa do financiranja. 

(3) Unija je v zadnjih letih sprejela 

ambiciozne strategije za dokončanje 

enotnega trga ter spodbujanje trajnostne in 

vključujoče rasti in delovnih mest, kot so 

strategija Evropa 2020, unija kapitalskih 

trgov, strategija za enotni digitalni trg, 

sveženj za čisto energijo za vse Evropejce, 

akcijski načrt Unije za krožno 

gospodarstvo, strategija za mobilnost z 

nizkimi emisijami, obrambna in vesoljska 

strategija za Evropo ter evropski steber 

socialnih pravic. Sklad InvestEU bi moral 

izkoriščati in okrepiti sinergije med 

strategijami, ki se medsebojno krepijo, in 

sicer z zagotavljanjem podpore naložbam 

in dostopa do financiranja v vseh regijah, 

zlasti tam, kjer je tak dostop omejen 

zaradi strukturnih ovir. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Na ravni Unije je okvir za 

opredelitev nacionalnih prednostnih reform 

in spremljanje njihovega izvajanja evropski 

semester za usklajevanje ekonomskih 

politik. Države članice v podporo 

navedenim prednostnim reformam 

oblikujejo lastne nacionalne večletne 

naložbene strategije. Strategije bi bilo treba 

predstaviti skupaj z letnimi nacionalnimi 

programi reform kot način za načrtovanje 

in usklajevanje prednostnih naložbenih 

projektov, ki naj bi se financirali z 

nacionalnimi sredstvi ali sredstvi Unije, ali 

z obojimi. Prav tako bi morale strategije 

prispevati k usklajeni uporabi financiranja 

Unije in doseganju kar najvišje dodane 

vrednosti finančne podpore, prejete zlasti 

iz evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, evropske stabilizacijske funkcije 

(4) Na ravni Unije je okvir za 

opredelitev nacionalnih prednostnih reform 

in spremljanje njihovega izvajanja evropski 

semester za usklajevanje ekonomskih 

politik. Države članice v sodelovanju z 

lokalnimi in regionalnimi organi v 

podporo navedenim prednostnim reformam 

oblikujejo lastne nacionalne večletne 

naložbene strategije. Strategije bi bilo treba 

predstaviti skupaj z letnimi nacionalnimi 

programi reform kot način za načrtovanje 

in usklajevanje prednostnih naložbenih 

projektov, ki naj bi se financirali z 

nacionalnimi sredstvi ali sredstvi Unije, ali 

z obojimi. Prav tako bi morale strategije 

prispevati k usklajeni uporabi financiranja 

Unije in doseganju kar najvišje dodane 

vrednosti finančne podpore, prejete zlasti 

iz evropske stabilizacijske funkcije za 
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za naložbe in sklada InvestEU, kjer je 

ustrezno. 

naložbe in sklada InvestEU, kjer je 

ustrezno. 

Predlog spremembe  4 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 

k izboljšanju konkurenčnosti Unije, tudi na 

področju inovacij in digitalizacije, trajnosti 

gospodarske rasti Unije, socialne 

odpornosti in vključevalnosti ter 

povezovanja kapitalskih trgov Unije, 

vključno z rešitvami za njihovo 

razdrobljenost in razpršenost virov 

financiranja za podjetja Unije. V ta namen 

bi moral podpirati tehnično in ekonomsko 

vzdržne projekte, in sicer z zagotavljanjem 

okvira za uporabo dolžniških in lastniških 

instrumentov ter instrumentov delitve 

tveganja, ki bi jih podpirali jamstvo 

proračuna Unije in prispevki izvajalskih 

partnerjev. Sklad bi moral temeljiti na 

povpraševanju, hkrati pa bi se morala 

njegova podpora osredotočiti na prispevek 

k doseganju ciljev politike Unije. 

(5) Sklad InvestEU bi moral biti 

prilagojen socialni, ekonomski in 

teritorialni koheziji ter imeti možnost, da 

pomaga povečati skupno povpraševanje in 

izvesti naložbe v trajnostno infrastrukturo. 

Poleg tega bi moral prispevati k 

izboljšanju konkurenčnosti Unije, tudi na 

področju inovacij in digitalizacije, trajnosti 

gospodarske rasti Unije, socialne 

odpornosti in vključevalnosti ter 

povezovanja kapitalskih trgov Unije, 

vključno z rešitvami za njihovo 

razdrobljenost in razpršenost virov 

financiranja za podjetja Unije. V ta namen 

bi moral podpirati dvojno vrednost 

kulturnega in ustvarjalnega sektorja, 

tehnično, ekonomsko in socialno vzdržne 

projekte, in sicer z zagotavljanjem okvira 

za uporabo dolžniških in lastniških 

instrumentov ter instrumentov delitve 

tveganja, ki bi jih podpirali jamstvo 

proračuna Unije in prispevki izvajalskih 

partnerjev, z ustvarjanjem kakovostnih 

delovnih mest ter razširitvijo in 

izboljšanjem proizvodne osnove držav 

članic. Sklad bi moral temeljiti na 

povpraševanju, hkrati pa bi se morala 

njegova podpora osredotočiti na prispevek 

k doseganju ciljev politike Unije. 

 

Predlog spremembe  5 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Sklad InvestEU bi moral podpirati 

naložbe v opredmetena in neopredmetena 

sredstva za spodbujanje rasti, naložb in 

zaposlovanja ter s tem prispevati k 

povečanju blaginje in pravičnejši 

porazdelitvi dohodka v Uniji. Posredovanje 

prek sklada InvestEU bi moralo 

dopolnjevati podporo Unije, ki se 

zagotavlja z nepovratnimi sredstvi. 

(6) Sklad InvestEU bi moral podpirati 

naložbe v opredmetena in neopredmetena 

sredstva, vključno s kulturno dediščino, za 

spodbujanje rasti, trajnostnega razvoja, 

naložb in zaposlovanja ter s tem prispevati 

k zmanjšanju razlik med regijami, 

povečanju blaginje, pravičnejši 

porazdelitvi dohodka v Uniji ter 

ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 

Unije. Posredovanje prek sklada InvestEU 

bi moralo dopolnjevati podporo Unije, ki 

se zagotavlja z nepovratnimi sredstvi. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Za naložbene projekte, ki prejmejo 

znatno podporo Unije, zlasti na področju 

infrastrukture, bi moralo biti obvezno 

preverjanje trajnosti v skladu s smernicami, 

ki bi jih morala pripraviti Komisija v 

sodelovanju z izvajalskimi partnerji v 

okviru programa InvestEU, z ustrezno 

uporabo meril, določenih v [uredbi o 

vzpostavitvi okvira za spodbujanje 

trajnostnih naložb], da se določi, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 

ter v skladu s smernicami, pripravljenimi 

za druge programe Unije. Takšne smernice 

bi morale vključevati ustrezne določbe, da 

bi se izognili nepotrebni upravni 

obremenitvi. 

(12) Za naložbene projekte, ki prejmejo 

znatno podporo Unije, zlasti na področju 

infrastrukture, bi moralo biti obvezno 

preverjanje trajnosti v skladu s smernicami, 

ki bi jih morala pripraviti Komisija v 

sodelovanju z izvajalskimi partnerji v 

okviru programa InvestEU, z ustrezno 

uporabo meril, določenih v [uredbi o 

vzpostavitvi okvira za spodbujanje 

trajnostnih naložb], da se določi, ali je 

gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna 

ter skladna s smernicami, pripravljenimi za 

druge programe Unije. Takšne smernice bi 

morale vključevati ustrezne določbe, da bi 

se izognili nepotrebni upravni obremenitvi 

in omogočili dopolnjevanje z drugimi 

programi Unije. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a) V okviru programa InvestEU bi 

bilo treba nadalje v vse delovne postopke 

in postopke odločanja vključiti vidik 

spola, poskrbeti, da sta spola v odborih in 

projektnih skupinah uravnoteženo 

zastopana, in zagotoviti, da izvajanje tega 

sklada prispeva k spodbujanju enakosti 

spolov v skladu z obveznostmi EU glede 

vključevanja načela enakosti spolov (člen 

8 PDEU). 

 

Predlog spremembe  8 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Nizke stopnje naložb v 

infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 

so ogrozile sposobnost Unije za 

spodbujanje trajnostne rasti, 

konkurenčnosti in konvergence. Obsežne 

naložbe v evropsko infrastrukturo so 

bistvene za doseganje trajnostnih ciljev 

Unije, vključno z energetskimi in 

podnebnimi cilji za leto 2030. V skladu s 

tem bi se morala podpora sklada InvestEU 

usmeriti v naložbe v prometno, energetsko 

(tudi na področju energijske učinkovitosti 

in energije iz obnovljivih virov), okoljsko, 

podnebno, pomorsko in digitalno 

infrastrukturo. 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 

doslednost v relevantnih programih Unije. 

Pri naložbenih projektih, ki prejmejo 

podporo Unije, bi bilo treba zaradi 

varnostnih groženj upoštevati načela za 

zaščito državljanov na javnih mestih. To bi 

moralo dopolnjevati prizadevanja drugih 

skladov Unije, kot je Evropski sklad za 

regionalni razvoj, ki zagotavljajo podporo 

za varnostne elemente naložb v javne 

(13) Nizke stopnje naložb v 

infrastrukturo v Uniji med finančno krizo 

so ogrozile sposobnost Unije za 

spodbujanje blaginje, trajnostne rasti, 

konkurenčnosti in konvergence. Obsežne 

naložbe v evropsko infrastrukturo so 

bistvene za doseganje trajnostnih ciljev 

Unije, vključno z energetskimi in 

podnebnimi cilji za leto 2030 in 2050. V 

skladu s tem bi se morala podpora sklada 

InvestEU usmeriti v naložbe v prometno 

infrastrukturo, vključno z  

nadgrajevanjem obstoječe infrastrukture s 

posebnim poudarkom na varnosti in 

zaščiti, energetsko (tudi na področju 

energijske učinkovitosti in energije iz 

obnovljivih virov), okoljsko, podnebno, 

pomorsko in digitalno infrastrukturo. Da bi 

čim bolj povečali učinek in dodano 

vrednost finančne podpore Unije, je 

primerno spodbujati racionaliziran 

naložbeni proces, ki bo omogočil opaznost 

nabora projektov, doslednost in 

dopolnjevanje v relevantnih programih 

Unije in preprečil prekrivanja. Pri 

naložbenih projektih, ki prejmejo podporo 

Unije, bi bilo treba zaradi varnostnih 

groženj upoštevati načela za zaščito 
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prostore, promet, energetiko in drugo 

kritično infrastrukturo. 

državljanov na javnih mestih. To bi moralo 

dopolnjevati prizadevanja drugih skladov 

Unije, kot je Evropski sklad za regionalni 

razvoj, ki zagotavljajo podporo za 

varnostne elemente naložb v javne 

prostore, promet, energetiko in drugo 

kritično infrastrukturo. 

 

Predlog spremembe  9 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Čeprav raven skupnih naložb v 

Uniji narašča, so naložbe v dejavnosti z 

večjim tveganjem, kot so raziskave in 

inovacije, še vedno nezadostne. Posledične 

premajhne naložbe v raziskave in inovacije 

škodijo industrijski in gospodarski 

konkurenčnosti Unije ter kakovosti 

življenja njenih državljanov. Sklad 

InvestEU bi moral zagotoviti ustrezne 

finančne produkte za kritje različnih faz 

inovacijskega cikla in velikega razpona 

zainteresiranih strani, zlasti da se 

omogočita povečanje in uporaba rešitev v 

komercialnem obsegu v Uniji, da bodo take 

rešitve konkurenčne na svetovnih trgih. 

(14) Čeprav raven skupnih naložb v 

Uniji narašča, so naložbe v dejavnosti z 

večjim tveganjem, kot so raziskave, 

inovacije in nove tehnologije, še vedno 

nezadostne. Posledične premajhne naložbe 

v raziskave, inovacije in nove tehnologije 

škodijo industrijski in gospodarski 

konkurenčnosti Unije ter kakovosti 

življenja njenih državljanov. Sklad 

InvestEU bi moral zagotoviti ustrezne 

finančne produkte za kritje različnih faz 

inovacijskega cikla in velikega razpona 

zainteresiranih strani in podporo 

inovacijskim grozdom, zlasti da se 

omogočita povečanje in uporaba rešitev v 

komercialnem obsegu v Uniji, da bodo take 

rešitve konkurenčne na svetovnih trgih. 

 

Predlog spremembe  10 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Mala in srednja podjetja (MSP) 

imajo ključno vlogo v Uniji. Vendar se 

zaradi domnevnega visokega tveganja in 

pomanjkanja zadostnega zavarovanja s 

premoženjem soočajo z izzivi pri dostopu 

do financiranja. Dodatni izzivi izhajajo iz 

(16) Mala in srednja podjetja (MSP), 

vključno s socialnimi podjetji, imajo 

ključno vlogo v Uniji. Vendar se zaradi 

domnevnega visokega tveganja in 

pomanjkanja zadostnega zavarovanja s 

premoženjem soočajo z izzivi pri dostopu 
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njihove potrebe, da ostanejo konkurenčna z 

izvajanjem dejavnosti na področju 

digitalizacije, internacionalizacije in 

inovacij ter izpopolnjevanjem znanja svoje 

delovne sile. Poleg tega imajo v primerjavi 

z večjimi podjetji dostop do bolj 

omejenega nabora virov financiranja: 

običajno ne izdajajo obveznic ter imajo le 

omejen dostop do borz vrednostnih 

papirjev ali velikih institucionalnih 

vlagateljev. Izziv pri dostopu do finančnih 

sredstev je še večji za tista MSP, katerih 

dejavnosti so osredotočene na 

neopredmetena sredstva. MSP v Uniji so 

močno odvisna od bank in dolžniškega 

financiranja v obliki prekoračitev stanj na 

bančnih računih, bančnih posojil ali 

zakupov. Podpiranje MSP, ki se soočajo z 

navedenimi izzivi, in zagotavljanje bolj 

razpršenih virov financiranja je nujno za 

povečanje sposobnosti MSP, da financirajo 

svojo ustanovitev, rast in razvoj ter 

prenesejo upade gospodarske rasti, ter za 

povečanje odpornosti gospodarstva in 

finančnega sistema v času upada 

gospodarske rasti ali pretresa. To 

dopolnjuje tudi pobude, ki se že izvajajo v 

okviru unije kapitalskih trgov. Sklad 

InvestEU bi moral zagotoviti priložnost za 

osredotočanje na specifične in bolj 

usmerjene finančne produkte. 

do financiranja. Dodatni izzivi izhajajo iz 

njihove potrebe, da ostanejo konkurenčna z 

izvajanjem dejavnosti na področju 

digitalizacije, internacionalizacije, trženja 

in inovacij ter izpopolnjevanjem znanja 

svoje delovne sile. Poleg tega imajo v 

primerjavi z večjimi podjetji dostop do bolj 

omejenega nabora virov financiranja: 

običajno ne izdajajo obveznic ter imajo le 

omejen dostop do borz vrednostnih 

papirjev ali velikih institucionalnih 

vlagateljev. Izziv pri dostopu do finančnih 

sredstev je še večji za tista MSP, katerih 

dejavnosti so osredotočene na 

neopredmetena sredstva. MSP v Uniji so 

močno odvisna od bank in dolžniškega 

financiranja v obliki prekoračitev stanj na 

bančnih računih, bančnih posojil ali 

zakupov. Podpiranje MSP, ki se soočajo z 

navedenimi izzivi, in zagotavljanje bolj 

razpršenih virov financiranja je nujno za 

povečanje sposobnosti MSP, da financirajo 

svojo ustanovitev, rast in trajnostni razvoj 

ter prenesejo upade gospodarske rasti, ter 

za povečanje odpornosti gospodarstva in 

finančnega sistema v času upada 

gospodarske rasti ali pretresa in da bi bila 

sposobna ustvarjati delovna mesta in 

socialno blaginjo. To dopolnjuje tudi 

pobude, ki se že izvajajo v okviru unije 

kapitalskih trgov. Sklad InvestEU bi moral 

zagotoviti priložnost za osredotočanje na 

specifične in bolj usmerjene finančne 

produkte. 

 

Predlog spremembe  11 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Kot je navedeno v razmisleku o 

socialni razsežnosti Evrope16 in evropskem 

stebru socialnih pravic17, je vzpostavitev 

bolj vključujoče in poštene Unije ključna 

prednostna naloga Unije pri odpravljanju 

neenakosti in spodbujanju politik 

(17) Kot je navedeno v razmisleku o 

socialni razsežnosti Evrope16 in evropskem 

stebru socialnih pravic17 ter okviru EU o 

izvajanju Konvencije EU o pravicah 

invalidov, je vzpostavitev bolj vključujoče 

in poštene Unije ključna prednostna naloga 
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socialnega vključevanja v Evropi. Neenake 

možnosti vplivajo zlasti na dostop do 

izobraževanja, usposabljanja in zdravstva. 

Naložbe v gospodarstvo, povezane s 

socialo, spretnostmi in človeškimi viri ter 

vključevanjem ranljivih skupin 

prebivalstva v družbo lahko povečajo 

gospodarske priložnosti, zlasti če so 

usklajene na ravni Unije. Sklad InvestEU 

bi bilo treba uporabiti za podporo 

naložbam v izobraževanje in usposabljanje, 

povečanje zaposlenosti, zlasti med 

neusposobljenimi in dolgotrajno 

brezposelnimi, ter za izboljšanje razmer 

glede medgeneracijske solidarnosti, 

zdravstvenega sektorja, brezdomstva, 

digitalnega vključevanja, razvoja 

skupnosti, vloge in prostora mladih v 

družbi ter ranljivih skupin, vključno z 

državljani tretjih držav. Program InvestEU 

bi moral prispevati tudi k podpori evropske 

kulture in ustvarjalnosti. Da bi obvladali 

globoke spremembe v družbah Unije in na 

trgu dela v prihodnjem desetletju, je treba 

vlagati v človeški kapital, 

mikrofinanciranje, financiranje socialnih 

podjetij in nove poslovne modele 

socialnega gospodarstva, vključno z 

naložbami v socialni učinek in sklepanjem 

pogodb z družbenimi učinki. Program 

InvestEU bi moral okrepiti nastajajoči 

ekosistem socialnega trga s povečanjem 

ponudbe in dostopa do financiranja za 

mikro- in socialna podjetja, da se zadosti 

povpraševanju tistih, ki to najbolj 

potrebujejo. V poročilu skupine na visoki 

ravni o vlaganju v socialno infrastrukturo v 

Evropi18 so opredeljene vrzeli pri vlaganju 

v socialno infrastrukturo in storitve, 

vključno z izobraževanjem, 

usposabljanjem, zdravstvom in stanovanji, 

ki zahtevajo podporo, tudi na ravni Unije. 

Zato bi bilo treba izkoristiti združeno moč 

javnega, komercialnega in 

človekoljubnega kapitala ter podporo 

fundacij za pomoč razvoju vrednostne 

verige socialnega trga in odpornejši Uniji. 

Unije pri odpravljanju neenakosti in 

spodbujanju politik socialnega 

vključevanja v Evropi. Neenake možnosti 

vplivajo zlasti na dostop do izobraževanja, 

usposabljanja, kulture, zaposlovanja in 

zdravstva. Naložbe v gospodarstvo, 

povezane s socialo, spretnostmi in 

človeškimi viri ter vključevanjem ranljivih 

skupin prebivalstva v družbo lahko 

povečajo gospodarske priložnosti, zlasti če 

so usklajene na ravni Unije. Sklad 

InvestEU bi bilo treba uporabiti za podporo 

naložbam v izobraževanje in usposabljanje, 

povečanje kakovostne zaposlenosti, zlasti 

med neusposobljenimi in dolgotrajno 

brezposelnimi, ter za izboljšanje razmer 

glede enakih možnosti, medgeneracijske 

solidarnosti, zdravstvenega sektorja, 

brezdomstva, digitalnega vključevanja, 

razvoja skupnosti, procesa 

deinstitucionalizacije za otroke in odrasle, 

vloge in prostora mladih v družbi ter 

ranljivih skupin, vključno z državljani 

tretjih držav. Program InvestEU bi moral 

prispevati tudi k podpori evropske kulture 

in ustvarjalnosti. Da bi obvladali globoke 

spremembe v družbah Unije in na trgu dela 

v prihodnjem desetletju, je treba vlagati v 

človeške vire, mikrofinanciranje in 

socialno gospodarstvo. Program InvestEU 

bi moral okrepiti nastajajoči ekosistem 

socialnega trga s povečanjem ponudbe in 

dostopa do financiranja za mikro- in 

socialna podjetja, da se zadosti 

povpraševanju tistih, ki to najbolj 

potrebujejo. V poročilu skupine na visoki 

ravni o vlaganju v socialno infrastrukturo v 

Evropi18 so opredeljene vrzeli pri vlaganju 

v socialno infrastrukturo in storitve, 

vključno z izobraževanjem, 

usposabljanjem, zdravstvom in stanovanji 

ter socialnim vključevanjem, ki zahtevajo 

podporo, tudi na ravni Unije. Zato bi bilo 

treba izkoristiti združeno moč javnih in 

zasebnih sredstev za pomoč razvoju 

vrednostne verige socialnega trga in 

odpornejši Uniji. 

__________________ __________________ 
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16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Objavljeno kot European Economy 

Discussion Paper št. 074 januarja 2018. 

18 Objavljeno kot European Economy 

Discussion Paper št. 074 januarja 2018. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Vsak sklop politike bi moral biti 

sestavljen iz dveh oddelkov, tj. oddelka za 

EU in oddelka za države članice. Oddelek 

za EU bi moral sorazmerno ukrepati za 

odpravo nedelovanja trga ali neoptimalnih 

naložbenih razmer na ravni EU in podprte 

dejavnosti bi morale imeti jasno evropsko 

dodano vrednost. Oddelek za države 

članice bi moral državam članicam 

omogočiti, da prispevajo delež svojih 

sredstev iz skladov v okviru deljenega 

upravljanja k oblikovanju rezervacij za 

jamstvo EU za uporabo jamstva EU za 

operacije financiranja ali naložbene 

operacije, da se na njihovem ozemlju, tudi 

na ranljivih in oddaljenih območjih, kot so 

najbolj oddaljene regije Unije, odpravijo 

nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene 

razmere, da se dosežejo cilji Sklada v 

okviru deljenega upravljanja. Ukrepi, ki jih 

podpira sklad InvestEU prek oddelka za 

EU ali oddelka za države članice, ne bi 

smeli podvajati ali izrinjati zasebnega 

financiranja ali izkrivljati konkurence na 

notranjem trgu. 

(19) Vsak sklop politike bi moral biti 

sestavljen iz dveh oddelkov, tj. oddelka za 

EU in oddelka za države članice. Oddelek 

za EU bi moral sorazmerno ukrepati za 

odpravo nedelovanja trga ali neoptimalnih 

naložbenih razmer na ravni EU in podprte 

dejavnosti bi morale imeti jasno evropsko 

dodano vrednost. Oddelek za države 

članice bi moral državam članicam 

omogočiti, da prispevajo delež svojih 

sredstev iz skladov v okviru deljenega 

upravljanja k oblikovanju rezervacij za 

jamstvo EU za uporabo jamstva EU za 

operacije financiranja ali naložbene 

operacije, da se na njihovem ozemlju, tudi 

v manj razvitih regijah ter na ranljivih in 

oddaljenih območjih, kot so najbolj 

oddaljene regije Unije, odpravijo 

nedelovanje trga ali neoptimalne naložbene 

razmere, da se dosežejo cilji sklada v 

okviru deljenega upravljanja. Ukrepi, ki jih 

podpira sklad InvestEU prek oddelka za 

EU ali oddelka za države članice, ne bi 

smeli podvajati ali izrinjati zasebnega 

financiranja ali izkrivljati konkurence na 

notranjem trgu. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Oddelek za države članice bi moral 

biti zasnovan tako, da omogoča uporabo 

sredstev v okviru deljenega upravljanja za 

oblikovanje rezervacij za jamstvo, ki ga 

izda Unija. Ta kombinacija je namenjena 

uporabi visoke bonitetne ocene Unije za 

spodbujanje nacionalnih in regionalnih 

naložb ob hkratnem zagotavljanju 

doslednega obvladovanja tveganj pri 

pogojnih obveznostih, in sicer z 

izvajanjem jamstva, ki ga da Komisija v 

okviru posrednega upravljanja. Unija bi 

morala zagotoviti jamstvo za operacije 

financiranja in naložbene operacije, 

predvidene v sporazumih o jamstvu, 

sklenjenih med Komisijo in izvajalskimi 

partnerji v oddelku za države članice, 

skladi v okviru deljenega upravljanja bi 

morali zagotoviti oblikovanje rezervacij za 

jamstvo v skladu s stopnjo rezervacij, ki jo 

določi Komisija na podlagi narave 

operacij in iz tega izhajajočih 

pričakovanih izgub, država članica pa bi z 

izdajo kritnega jamstva v korist Unije 

prevzela izgube, ki bi presegle 

pričakovane izgube. Te ureditve bi morale 

biti določene v enem samem sporazumu o 

prispevku z vsako državo članico, ki 

prostovoljno izbere to možnost. Sporazum 

o prispevku bi moral zajemati enega ali 

več posebnih sporazumov o jamstvu, ki se 

bodo izvajali v zadevni državi članici. 

Določitev stopnje rezervacij za vsak 

primer posebej zahteva odstopanje od 

[člena 211(1)] Uredbe (EU, Euratom) št. 

XXXX19 (v nadaljnjem besedilu: finančna 

uredba). Takšna zasnova zagotavlja tudi 

enoten sklop pravil za proračunska 

jamstva, podprta s centralno upravljanimi 

sredstvi ali s sredstvi v okviru deljenega 

upravljanja, kar bi olajšalo njihovo 

kombiniranje. 

črtano 

Predlog spremembe  14 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Komisija bi morala pri izbiri 

izvajalskih partnerjev za izvrševanje sklada 

InvestEU upoštevati zmožnost nasprotne 

stranke, da izpolni cilje sklada InvestEU in 

prispeva lastna sredstva, da se zagotovita 

ustrezna geografska pokritost in 

razpršenost, vključijo zasebni vlagatelji ter 

zagotovijo zadostna razpršenost tveganja in 

nove rešitve za odpravljanje nedelovanja 

trga in neoptimalnih naložbenih razmer. 

Skupina Evropske investicijske banke (v 

nadaljnjem besedilu: EIB) bi morala glede 

na vlogo v skladu s Pogodbama, zmožnost 

delovanja v vseh državah članicah ter 

obstoječe izkušnje v okviru sedanjih 

finančnih instrumentov in EFSI ostati 

privilegiran izvajalski partner v okviru 

oddelka za EU. Poleg skupine EIB bi 

morale imeti možnost ponuditi dopolnilno 

paleto finančnih produktov nacionalne 

spodbujevalne banke ali institucije, saj bi 

lahko njihove izkušnje in zmogljivosti na 

regionalni ravni koristile pri doseganju 

največjega možnega učinka javnih sredstev 

na ozemlju Unije. Poleg tega bi moralo biti 

omogočeno, da so lahko izvajalski partnerji 

tudi druge mednarodne finančne institucije, 

zlasti kadar predstavljajo primerjalno 

prednost v smislu posebnega strokovnega 

znanja in izkušenj v določenih državah 

članicah. Prav tako bi moralo biti 

omogočeno, da kot izvajalski partnerji 

delujejo tudi drugi subjekti, ki izpolnjujejo 

merila iz finančne uredbe. 

(29) Komisija bi morala pri izbiri 

izvajalskih partnerjev za izvrševanje sklada 

InvestEU upoštevati zmožnost nasprotne 

stranke, da izpolni cilje sklada InvestEU in 

prispeva lastna sredstva, da se zagotovita 

ustrezna geografska pokritost in 

razpršenost za vse države članice, vključijo 

zasebni vlagatelji ter zagotovijo zadostna 

razpršenost tveganja in nove rešitve za 

odpravljanje nedelovanja trga in 

neoptimalnih naložbenih razmer. Naložbe 

prek sklada InvestEU bi morale zmanjšati 

razlike v regionalnem razvoju. Skupina 

Evropske investicijske banke (v nadaljnjem 

besedilu: EIB) bi morala glede na vlogo v 

skladu s Pogodbama, zmožnost delovanja v 

vseh državah članicah ter obstoječe 

izkušnje v okviru sedanjih finančnih 

instrumentov in EFSI ostati privilegiran 

izvajalski partner v okviru oddelka za EU. 

Poleg skupine EIB bi morale imeti 

možnost ponuditi dopolnilno paleto 

finančnih produktov nacionalne 

spodbujevalne banke ali institucije, saj bi 

lahko njihove izkušnje in zmogljivosti na 

regionalni ravni koristile pri doseganju 

največjega možnega učinka javnih sredstev 

na ozemlju Unije. Poleg tega bi moralo biti 

omogočeno, da so lahko izvajalski partnerji 

tudi druge mednarodne finančne institucije, 

zlasti kadar predstavljajo primerjalno 

prednost v smislu posebnega strokovnega 

znanja in izkušenj v določenih državah 

članicah. Prav tako bi moralo biti 

omogočeno, da kot izvajalski partnerji 

delujejo tudi drugi subjekti, ki izpolnjujejo 

merila iz finančne uredbe. 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Da se zagotovita osredotočenost 

posredovanja v okviru oddelka za EU pri 

skladu InvestEU na nedelovanje trga in 

neoptimalne naložbene razmere na ravni 

Unije ter sočasno uresničevanje ciljev 

največjega možnega geografskega dosega, 

bi bilo treba jamstvo EU dodeliti 

izvajalskim partnerjem, ki lahko sami ali 

skupaj z drugimi izvajalskimi partnerji 

pokrijejo vsaj tri države članice. Vendar se 

pričakuje, da bo približno 75 % jamstva 

EU v okviru oddelka za EU dodeljenih 

izvajalskemu partnerju ali partnerjem, ki 

lahko ponudijo finančne produkte v okviru 

sklada InvestEU v vseh državah članicah. 

(30) Da se zagotovita osredotočenost 

posredovanja v okviru oddelka za EU pri 

skladu InvestEU na nedelovanje trga in 

neoptimalne naložbene razmere na ravni 

Unije ter sočasno uresničevanje ciljev 

največjega možnega geografskega dosega 

in da se preprečijo nesorazmerne koristi 

za države članice z večjim kapitalskim 

trgom, bi bilo treba jamstvo EU dodeliti 

izvajalskim partnerjem, ki lahko sami ali 

skupaj z drugimi izvajalskimi partnerji 

pokrijejo vsaj tri države članice. Vendar se 

pričakuje, da bo približno 75 % jamstva 

EU v okviru oddelka za EU dodeljenih 

izvajalskemu partnerju, kot je EIB, ali 

partnerjem, ki lahko ponudijo finančne 

produkte v okviru sklada InvestEU v vseh 

državah članicah. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 31 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Jamstvo EU v okviru oddelka za 

države članice bi bilo treba dodeliti 

vsakemu izvajalskemu partnerju, ki je 

upravičen v skladu s [členom 62(1)(c)] 

[finančne uredbe], vključno z 

nacionalnimi ali regionalnimi 

spodbujevalnimi bankami ali 

institucijami, EIB, Evropskim 

investicijskim skladom in drugimi 

multilateralnimi razvojnimi bankami. 

Komisija bi morala pri izbiri izvajalskih 

partnerjev v okviru oddelka za države 

članice upoštevati predloge vsake države 

članice. V skladu s [členom 154] 

[finančne uredbe] mora Komisija oceniti 

pravila in postopke izvajalskega partnerja, 

da se prepriča, da zagotavljajo enako 

raven zaščite finančnih interesov Unije, 

črtano 
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kot jo zagotavlja Komisija. 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 35 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(35) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 

moralo podpirati razvoj trdnega nabora 

naložbenih projektov v vsakem sklopu 

politike. Poleg tega bi bilo treba v okviru 

programa InvestEU predvideti tudi 

medsektorsko komponento, ki bi 

zagotovila enotno vstopno točko in 

medsektorsko pomoč pri razvoju projektov 

za centralno upravljane programe Unije. 

(35) Svetovalno vozlišče InvestEU bi 

moralo podpirati razvoj trdnega nabora 

naložbenih projektov v vsakem sklopu 

politike, s čimer bi zagotovili učinkovito 

izvajanje geografske razpršenosti, kar bi 

prispevalo k doseganju cilja Unije glede 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije ter zmanjšanju regionalnih 

razlik. Poleg tega bi bilo treba v okviru 

programa InvestEU predvideti tudi 

medsektorsko komponento, ki bi 

zagotovila enotno vstopno točko in 

medsektorsko pomoč pri razvoju projektov 

za centralno upravljane programe Unije. 

 

Predlog spremembe  18 

 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Da bi zagotovili široko geografsko 

pokritost s svetovalnimi storitvami po vsej 

Uniji in uspešno povečali lokalno znanje o 

skladu InvestEU, bi bilo treba po potrebi in 

ob upoštevanju obstoječih podpornih shem 

zagotoviti lokalno prisotnost svetovalnega 

vozlišča InvestEU, da bi lahko omogočili 

konkretno, proaktivno in prilagojeno 

podporo na kraju samem. 

(36) Da bi zagotovili široko geografsko 

pokritost s svetovalnimi storitvami po vsej 

Uniji in uspešno povečali lokalno znanje o 

skladu InvestEU, bi bilo treba po potrebi in 

ob upoštevanju obstoječih podpornih shem 

zagotoviti lokalno prisotnost svetovalnega 

vozlišča InvestEU v vsaki državi članici in 

v regijah, ki imajo težavi pri razvoju 

projektov v okviru sklada InvestEU, da bi 

lahko omogočili konkretno, proaktivno in 

prilagojeno podporo na kraju samem. 

 

Predlog spremembe  19 
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Predlog uredbe 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) V okviru sklada InvestEU je treba 

zagotoviti podporo za gradnjo 

zmogljivosti, da bi se razvile 

organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 

vzdrževanja trga, ki so potrebne za 

pripravljanje kakovostnih projektov. Poleg 

tega je cilj 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. Zato bi morala ukrepe, 

sprejete v okviru drugih programov Unije, 

ki zajemajo specifično področje politike, 

dopolnjevati podpora za gradnjo 

zmogljivosti, ki bi se izvajala poleg teh 

ukrepov. 

(37) V okviru sklada InvestEU je treba 

zagotoviti podporo za gradnjo 

zmogljivosti, da bi se razvile 

organizacijske zmogljivosti in dejavnosti 

vzdrževanja trga, ki so potrebne za 

pripravljanje kakovostnih projektov. Poleg 

tega je cilj ustvariti pogoje za razširitev 

možnega števila upravičenih prejemnikov 

v nastajajočih tržnih segmentih in razviti 

programe za njihovo pripravo, zlasti kadar 

majhen obseg posameznih projektov 

znatno poveča stroške poslovanja na ravni 

projekta, kot velja za ekosistem socialnega 

financiranja. Zato bi morala ukrepe, 

sprejete v okviru drugih programov Unije, 

ki zajemajo specifično področje politike, 

dopolnjevati podpora za gradnjo 

zmogljivosti, ki bi se izvajala poleg teh 

ukrepov. Posebej bi si bilo treba 

prizadevati tudi za podporo gradnji 

zmogljivosti potencialnih nosilcev 

projektov, zlasti lokalnih in regionalnih 

organizacij izvajalcev storitev. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Za spremljanje napredka pri 

doseganju ciljev Unije bi bilo treba izvajati 

trden okvir za spremljanje, ki temelji na 

kazalnikih izložkov, rezultatov in učinka. 

Za zagotovitev odgovornosti do evropskih 

državljanov bi morala Komisija 

Evropskemu parlamentu in Svetu vsako 

leto poročati o napredku, učinku in 

operacijah programa InvestEU. 

(40) Za spremljanje napredka pri 

doseganju ciljev Unije bi bilo treba izvajati 

trden okvir za spremljanje, ki temelji na 

kazalnikih izložkov, rezultatov in učinka. 

Za zagotovitev odgovornosti do evropskih 

državljanov bi morala Komisija dvakrat 

letno, vsakih šest mesecev, Evropskemu 

parlamentu in Svetu poročati o napredku, 

učinku in operacijah programa InvestEU 

ter o usklajevanju, dopolnjevanju in 

skladnosti z drugimi politikami in 

instrumenti Unije, zlasti skladi v okviru 
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deljenega upravljanja. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 47 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(47) Program InvestEU bi moral 

odpravljati nedelovanje trga in 

neoptimalne naložbene razmere v celotni 

EU ter pri novih ali zapletenih primerih 

nedelovanja trga zagotoviti tržno 

preskušanje inovativnih finančnih 

produktov in sisteme za njihovo širjenje v 

celotni EU. Zato so upravičeni ukrepi na 

ravni Unije – 

(47) Program InvestEU bi moral 

odpravljati nedelovanje trga, neoptimalne 

naložbene razmere v celotni EU in razlike 

v ravni razvoja ter pri novih ali zapletenih 

primerih nedelovanja trga zagotoviti tržno 

preskušanje inovativnih finančnih 

produktov in sisteme za njihovo širjenje v 

celotni EU. Zato so upravičeni ukrepi na 

ravni Unije – 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka -1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) „dodatnost“ pomeni podporo 

sklada InvestEU operacijam, s katerimi se 

odpravljajo nedelovanje trga ali 

neoptimalne naložbene razmere in ki jih v 

okviru EIB, EIF ali drugih finančnih 

instrumentov Unije v obdobju, v katerem 

se lahko uporabi jamstvo EU, brez 

podpore sklada InvestEU ne bi bilo 

mogoče izvesti ali jih ne bi bilo mogoče 

izvesti v enaki meri; 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa)  povečanju stopnje zaposlenosti v 

Uniji; 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) trajnosti gospodarstva Unije in 

njegovi rasti; 

(b) rasti in trajnostnemu razvoju 

gospodarstva Unije; 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) uravnoteženemu razvoju in 

zmanjševanju razlik; 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) socialni odpornosti in 

vključevalnosti Unije; 

(c) koheziji, socialnim inovacijam in 

socialni odpornosti ter vključevalnosti 

Unije; 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) spodbujanju znanstvenega in 

tehnološkega napredka, kulture, 

izobraževanja in usposabljanja; 

 

Predlog spremembe  28 
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Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) uresničevanju podnebnih ciljev ter 

zagotavljanju dolgoročnih okoljskih in 

družbenih koristi. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za namene oddelka za države članice iz 

člena 8(1)(b) se lahko zagotovi dodaten 

znesek jamstva EU, če države članice v 

skladu s [členom 10(1)] uredbe [[o 

skupnih določbah] številka]28 in členom 

[75(1)] uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 

številka]29 dodelijo ustrezne zneske. 

črtano 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V oddelek sklada InvestEU za EU iz 

člena 8(1)(a) in v vse sklope politik iz 

člena 7(1) lahko za sodelovanje pri 

nekaterih finančnih produktih v skladu s 

[členom 218(2)] [finančne uredbe] 

prispevajo naslednje tretje države: 

V vse sklope politik iz člena 7(1) lahko za 

sodelovanje pri nekaterih finančnih 

produktih v skladu s [členom 218(2)] 

[finančne uredbe] prispevajo naslednje 

tretje države: 

 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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1. Jamstvo EU se izvaja s posrednim 

upravljanjem z organi iz [člena 62(1)(c)(ii) 

do (vii)] [finančne uredbe]. Druge oblike 

financiranja EU v okviru te uredbe se 

izvajajo v okviru neposrednega ali 

posrednega upravljanja v skladu s 

[finančno uredbo], vključno z nepovratnimi 

sredstvi, ki se izvajajo v skladu z 

[naslovom VIII] [finančne uredbe]. 

1. Jamstvo EU v okviru programa 

InvestEU upravlja Evropska investicijska 

banka s posrednim upravljanjem, izvajajo 

pa ga izvajalski partnerji v skladu s to 

uredbo. Druge oblike financiranja EU v 

okviru te uredbe se izvajajo v okviru 

neposrednega ali posrednega upravljanja v 

skladu s [finančno uredbo], vključno z 

nepovratnimi sredstvi, ki se izvajajo v 

skladu z [naslovom VIII] [finančne 

uredbe]. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) sklop politike za trajnostno 

infrastrukturo: zajema trajnostne naložbe 

na področju prometa, energije, digitalne 

povezljivosti, dobave in predelave surovin, 

vesolja, oceanov in voda, odpadkov, 

narave in druge okoljske infrastrukture, 

opreme, mobilnih sredstev in uporabe 

inovativnih tehnologij, ki prispevajo k 

okoljskim ali socialnim trajnostnim ciljem 

Unije oziroma obojim ali izpolnjujejo 

okoljske ali socialne standarde Unije; 

(a) sklop politike za trajnostno 

infrastrukturo: zajema trajnostne naložbe 

na področju prometa in logistike, urbane 

mobilnosti, energije, energetske 

učinkovitosti, komunikacije, digitalne in 

širokopasovne povezljivosti, turizma, 

dobave in predelave surovin, vesolja, 

oceanov in voda, odpadkov, krožnega 

gospodarstva, narave in druge okoljske 

infrastrukture, kulturne dediščine, opreme, 

mobilnih sredstev in uporabe inovativnih 

tehnologij, ki prispevajo k okoljskim ali 

socialnim trajnostnim ciljem Unije oziroma 

obojim ter k dolgoročnemu trajnostnemu 

razvoju regije, v kateri se izvaja operacija; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) sklop politike za raziskave, 

inovacije in digitalizacijo: zajema 

dejavnosti s področja raziskav in inovacij, 

prenos rezultatov raziskav na trg, 

predstavitev in uvajanje inovativnih 

(b) sklop politike za raziskave, 

inovacije in digitalizacijo: zajema 

dejavnosti s področja raziskav in inovacij, 

prenos znanja in prenos rezultatov 

raziskav na trg, predstavitev in uvajanje 
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rešitev, podporo širitvi inovativnih podjetij, 

ki niso MSP, in digitalizacijo industrije 

Unije; 

inovativnih rešitev, podporo širitvi 

inovativnih podjetij in inovacijskim 

grozdom, in digitalizacijo industrije Unije; 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) sklop politike za MSP: zajema 

dostop do financiranja in njegovo 

razpoložljivost za MSP, v ustrezno 

utemeljenih primerih pa tudi za mala 

podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo; 

(c) sklop politike za MSP: zajema 

dostop do financiranja in njegovo 

razpoložljivost za MSP, v ustrezno 

utemeljenih primerih pa tudi za podjetja s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo; 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) sklop politike za socialne naložbe 

in spretnosti: zajema mikrofinanciranje, 

financiranje socialnih podjetij in socialno 

gospodarstvo; spretnosti, izobraževanje, 

usposabljanje in s tem povezane storitve; 

socialno infrastrukturo (vključno s 

socialnimi in študentskimi stanovanji); 

socialne inovacije; zdravstveno varstvo in 

dolgotrajno nego; vključevanje in 

dostopnost; kulturne dejavnosti s socialnim 

ciljem; vključevanje ranljivih oseb, 

vključno z državljani tretjih držav. 

(d) sklop politike za socialne naložbe 

in spretnosti: zajema mikrofinanciranje, 

financiranje socialnih podjetij in socialno 

gospodarstvo; spretnosti, izobraževanje, 

usposabljanje in s tem povezane storitve; 

socialno infrastrukturo (vključno s 

socialnimi in študentskimi stanovanji); 

celovito oživljanje mest; socialne 

inovacije; zdravstveno varstvo in 

dolgotrajno nego za aktivno staranje; 

proces deinstitucionalizacije za otroke in 

odrasle; vključevanje in dostopnost; 

kulturne in ustvarjalne dejavnosti s 

socialnim ciljem; vključevanje ranljivih 

oseb, vključno z državljani tretjih držav. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za operacije financiranja in naložbene 

operacije v okviru sklopa politike za 

trajnostno infrastrukturo iz točke (a) 

odstavka 1 se uporablja podnebno in 

okoljsko preverjanje ter preverjanje 

socialne vzdržnosti, da bi čim bolj 

zmanjšali negativne učinke in čim bolj 

povečali koristi za podnebno, okoljsko in 

socialno razsežnost. Nosilci, ki zaprosijo za 

financiranje, v ta namen predložijo 

ustrezne informacije na podlagi smernic, ki 

jih pripravi Komisija. Projekti, ki ne 

dosegajo določene velikosti, opredeljene v 

smernicah, se izključijo iz preverjanja. 

Za operacije financiranja in naložbene 

operacije v okviru sklopa politike za 

trajnostno infrastrukturo iz točke (a) 

odstavka 1 se uporablja podnebno in 

okoljsko preverjanje ter preverjanje 

socialne vzdržnosti, da bi čim bolj 

zmanjšali negativne učinke in čim bolj 

povečali koristi za podnebno, okoljsko in 

socialno razsežnost. Nosilci, ki zaprosijo za 

financiranje, v ta namen predložijo 

ustrezne informacije na podlagi smernic, ki 

jih Komisija pripravi pred začetkom 

veljavnosti Uredbe. Projekti, ki ne 

dosegajo določene velikosti, opredeljene v 

smernicah, se izključijo iz preverjanja. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Smernice Komisije omogočajo, da se: Naložbene smernice omogočajo, da se: 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) oceni učinek na socialno 

vključevanje nekaterih območij ali 

populacij. 

c) oceni učinek na socialno 

vključevanje, tudi z vidika izboljšav na 

področju kakovosti življenja in socialne 

kohezije, s posebnim poudarkom na 

ranljivejših prebivalcih. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 7 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Dodatnost 

 Projekti, ki jih podpira sklad InvestEU, so 

običajno bolj tvegani kot projekti, podprti 

z običajnimi operacijami EIB, pri čemer 

je tudi portfelj sklada InvestEU običajno 

bolj tvegan kot portfelj naložb, ki ga 

podpira EIB v okviru svoje običajne 

naložbene politike pred začetkom 

veljavnosti te uredbe. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 9 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) čezmejne projekte med subjekti, ki 

se nahajajo ali imajo sedež v eni ali več 

državah članicah in zajemajo eno ali več 

tretjih držav, tudi države pristopnice, 

države kandidatke in potencialne 

kandidatke, države, vključene v evropsko 

sosedsko politiko, Evropski gospodarski 

prostor ali Evropsko združenje za prosto 

trgovino, ali čezmorske države ali ozemlja, 

določene v Prilogi II k PDEU, ali 

pridruženo tretjo državo, ne glede na to, ali 

je v teh tretjih državah oziroma čezmorskih 

državah ali ozemljih partner; 

(a) čezmejne in medregionalne 

projekte med subjekti, ki se nahajajo ali 

imajo sedež v eni ali več državah članicah 

in zajemajo eno ali več tretjih držav, tudi 

države pristopnice, države kandidatke in 

potencialne kandidatke, države, vključene 

v evropsko sosedsko politiko, Evropski 

gospodarski prostor ali Evropsko združenje 

za prosto trgovino, ali čezmorske države ali 

ozemlja, določene v Prilogi II k PDEU, ali 

pridruženo tretjo državo, ne glede na to, ali 

je v teh tretjih državah oziroma čezmorskih 

državah ali ozemljih partner; 
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Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za oddelek za EU primerne nasprotne 

stranke izrazijo svoj interes in morajo biti 

sposobne pokrivati operacije financiranja 

in naložbene operacije v najmanj treh 

državah članicah. Izvajalski partnerji lahko 

tudi skupaj krijejo operacije financiranja in 

naložbene operacije v vsaj treh državah 

članicah, tako da oblikujejo skupino. 

Za oddelek za EU primerne nasprotne 

stranke, ki izrazijo svoj interes in morajo 

biti sposobne pokrivati operacije 

financiranja in naložbene operacije v 

najmanj treh državah članicah, z izjemo 

operacij mešanega financiranja, kot so 

opredeljene v točki (1) odstavka 1 člena 2. 

Izvajalski partnerji lahko tudi skupaj 

krijejo operacije financiranja in naložbene 

operacije v vsaj treh državah članicah, tako 

da oblikujejo skupino. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za oddelek za države članice lahko 

zadevna država članica kot izvajalske 

partnerje predlaga eno ali več nasprotnih 

strank izmed tistih, ki so izrazile svoj 

interes v skladu s členom 9(3)(c). 

črtano 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar zadevna država članica ne predlaga 

izvajalskega partnerja, Komisija ravna v 

skladu z drugim pododstavkom tega 

odstavka in izbira med tistimi izvajalskimi 

partnerji, ki lahko krijejo operacije 

financiranja in naložbene operacije na 

zadevnih geografskih območjih. 

črtano 

Predlog spremembe  45 



 

AD\1170011SL.docx 27/34 PE627.661v02-00 

 SL 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija pri izbiri izvajalskih 

partnerjev zagotovi, da portfelj finančnih 

produktov v okviru sklada InvestEU: 

2. Komisija pri izbiri izvajalskih 

partnerjev zagotovi, da njihov predlog 

portfelja finančnih produktov v okviru 

sklada InvestEU: 

 

Predlog spremembe  46 

 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) dosega geografsko razpršenost; (d) dosega geografsko razpršenost po 

državah članicah in regijah, kar zadeva 

uravnotežen razvoj; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) zavezo izvajalskega partnerja, da bo 

sprejel sklepe Komisije in naložbenega 

odbora v zvezi z uporabo jamstva EU v 

korist predlagane operacije financiranja ali 

naložbene operacije, brez poseganja v 

odločanje izvajalskega partnerja o 

predlagani operaciji brez jamstva EU; 

(f) zavezo izvajalskega partnerja, da bo 

sprejel sklepe naložbenega odbora v zvezi 

z uporabo jamstva EU v korist predlagane 

operacije financiranja ali naložbene 

operacije, brez poseganja v odločanje 

izvajalskega partnerja o predlagani 

operaciji brez jamstva EU; 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Če je sporazum o jamstvu sklenjen 

v okviru oddelka za države članice, se 

črtano 
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lahko predvidi udeležba predstavnikov iz 

zadevne države članice ali zadevnih regij 

pri spremljanju izvajanja sporazuma o 

jamstvu. 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ustanovi se naložbeni odbor. 

Naložbeni odbor: 

1. Ustanovi se neodvisen naložbeni 

odbor. Naložbeni odbor: 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Strokovnjaki imajo visoko raven izkušenj 

na ustreznem trgu pri strukturiranju in 

financiranju projektov oziroma 

financiranju MSP ali večjih podjetij. 

Strokovnjaki imajo visoko raven izkušenj 

na ustreznem trgu pri strukturiranju in 

financiranju projektov na področju 

regionalnega razvoja in financiranju MSP 

ali večjih podjetij. 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Sestava naložbenega odbora zagotavlja, da 

zajema široko znanje o sektorjih, ki jih 

pokrivajo sklopi politike iz člena 7(1), in o 

geografskih trgih v Uniji ter da je v njem 

kot celoti zastopanost spolov 

uravnotežena. 

Sestava naložbenega odbora zagotavlja, da 

zajema široko znanje o sektorjih, ki jih 

pokrivajo sklopi politike iz člena 7(1), in o 

geografskih trgih v Uniji ter da je v celoti 

uravnotežena z geografskega vidika in z 

vidika zastopanosti spolov. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Štirje člani so stalni člani vseh štirih sestav 

naložbenega odbora. Poleg tega sta v vsaki 

od štirih sestav po dva strokovnjaka z 

izkušnjami na področju naložb v sektorjih, 

ki jih zajema zadevni sklop politike. Vsaj 

eden od stalnih članov ima strokovno 

znanje na področju trajnostnih naložb. 

Komisija člane naložbenega odbora 

razporedi v ustrezno sestavo oziroma 

sestave. Naložbeni odbor izvoli 

predsednika izmed svojih stalnih članov. 

Štirje člani so stalni člani vseh štirih sestav 

naložbenega odbora. Poleg tega sta v vsaki 

od štirih sestav po dva strokovnjaka z 

izkušnjami na področju naložb v sektorjih, 

ki jih zajema zadevni sklop politike. Vsaj 

eden od stalnih članov ima strokovno 

znanje na področju trajnostnih naložb. 

Komisija člane naložbenega odbora 

razporedi v ustrezno sestavo oziroma 

sestave. Naložbeni odbor izvoli 

predsednika izmed svojih stalnih članov. 

Izvajalski partnerji bi morali, kadar so 

vključeni, sodelovati v naložbenem 

odboru. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija sprejme poslovnik naložbenega 

odbora in upravlja njegov sekretariat. 

Evropska investicijska banka sprejme 

poslovnik naložbenega odbora in vzpostavi 

njegov sekretariat. 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ko člani naložbenega odbora sodelujejo pri 

dejavnostih naložbenega odbora, svoje 

dolžnosti opravljajo nepristransko in v 

izključnem interesu sklada InvestEU. Ne 

zahtevajo in ne sprejemajo navodil od 

izvajalskih partnerjev, institucij Unije, 

držav članic ali katerega koli drugega 

javnega ali zasebnega organa. 

Ko člani naložbenega odbora sodelujejo pri 

dejavnostih naložbenega odbora, svoje 

dolžnosti opravljajo nepristransko in v 

izključnem interesu sklada InvestEU. Ne 

zahtevajo in ne sprejemajo navodil od 

izvajalskih partnerjev, institucij Unije, 

držav članic, regij ali katerega koli drugega 

javnega ali zasebnega organa. 

 

Predlog spremembe  55 
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Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Svetovalno vozlišče InvestEU zagotavlja 

svetovalno podporo pri opredeljevanju, 

pripravi, razvoju, strukturiranju in 

izvajanju naložbenih projektov ter javnem 

naročanju, povezanem z njimi, ali pri 

povečanju zmogljivosti nosilcev projektov 

in finančnih posrednikov za izvajanje 

operacij financiranja in naložbenih 

operacij. Njegova podpora lahko zajema 

katero koli fazo življenjskega cikla 

projekta ali financiranja subjekta, ki 

prejema podporo, če je to primerno. 

Svetovalno vozlišče InvestEU upravlja 

Evropska investicijska banka in temelji na 

strokovnem znanju Komisije, skupine EIB 

in drugih institucij, kot so nacionalne 

spodbujevalne banke in institucije, ter 

zagotavlja svetovalno podporo pri 

opredeljevanju, pripravi, razvoju, 

strukturiranju in izvajanju naložbenih 

projektov ter javnem naročanju, 

povezanem z njimi, ali pri povečanju 

zmogljivosti nosilcev projektov in 

finančnih posrednikov za izvajanje operacij 

financiranja in naložbenih operacij. 

Njegova podpora lahko zajema katero koli 

fazo življenjskega cikla projekta ali 

financiranja subjekta, ki prejema podporo, 

če je to primerno. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Svetovalno vozlišče InvestEU ima 

po potrebi lokalno prisotnost. Vzpostavi se 

predvsem v državah članicah ali regijah, 

ki se soočajo s težavami pri razvoju 

projektov v okviru sklada InvestEU. 

Svetovalno vozlišče InvestEU pomaga pri 

prenosu znanja na regionalno in lokalno 

raven, da se okrepijo regionalne in lokalne 

zmogljivosti ter strokovno znanje in 

izkušnje za podporo iz odstavka 1. 

6. Svetovalno vozlišče InvestEU ima 

lokalno prisotnost v vsaki državi članici in 

v regijah, ki se soočajo s težavami pri 

razvoju projektov v okviru sklada 

InvestEU. Svetovalno vozlišče InvestEU 

pomaga pri prenosu znanja na regionalno 

in lokalno raven, da se okrepijo regionalne 

in lokalne zmogljivosti ter strokovno 

znanje in izkušnje za podporo iz 

odstavka 1. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 6 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Svetovalno vozlišče InvestEU 

vzdržuje stike z lokalnimi, regionalnimi 

ali nacionalnimi organi, ki upravljajo 

evropske strukturne in investicijske 

sklade, da bi usmerjali nosilce projektov k 

tem projektom, ki bi se lahko podpirali iz 

skladov v okviru deljenega upravljanja. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Izvajalski partnerji potrdijo izvor in 

zagotovijo prepoznavnost financiranja 

Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in 

njihovih rezultatov) z zagotavljanjem 

jasnih, učinkovitih in ciljno usmerjenih 

informacij različnemu občinstvu, vključno 

z mediji in javnostjo. 

1. Izvajalski partnerji potrdijo izvor in 

zagotovijo prepoznavnost financiranja 

Unije (zlasti pri promoviranju ukrepov in 

njihovih rezultatov) z zagotavljanjem 

jasnih, učinkovitih in ciljno usmerjenih 

informacij različnemu občinstvu, vključno 

z mediji in javnostjo, v skladu s standardi, 

ki se uporabljajo za programe EU. 

 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 27 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija izvaja ukrepe 

informiranja in komuniciranja v zvezi s 

programom InvestEU ter njegovimi ukrepi 

in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena 

programu InvestEU, prispevajo tudi k 

institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, 

kolikor so povezane s cilji iz člena 3. 

2. Komisija izvaja kampanje 

informiranja in komuniciranja ter ustrezne 

komunikacijske platforme in orodja v 

zvezi s programom InvestEU ter njegovimi 

ukrepi in rezultati, tudi prek nacionalnih 

kontaktnih točk programov Unije, da bi 

povečala prepoznavnost podpore in 

ozaveščala javnost. Finančna sredstva, 

dodeljena programu InvestEU, prispevajo 

tudi k institucionalnemu komuniciranju o 

političnih prednostnih nalogah Unije, 

kolikor so povezane s cilji iz člena 3. 
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