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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Ozadje  

Komisija namerava s programom InvestEU zbrati javne in zasebne naložbe ter obravnavati 

obstoječe naložbene vrzeli na področjih, kot so trajnostni promet in novi modeli mobilnosti, 

obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, digitalna povezljivost in tehnologije, 

raziskave in inovacije, podnebje, okolje in viri, izobraževanje in veščine ter razvoj malih in 

srednjih podjetij. Program bo podpiral projekte na teh področjih in prispeval k ciljem politike 

EU v zvezi s trajnostjo, predvsem ko gre za podnebne spremembe, konkurenčnostjo in 

vključujočo rastjo. Sklad InvestEU bo z jamstvom EU v znesku 38 milijard EUR prek 

operacij financiranja in naložb v sklopu programa podprl projekte. Jamstvo ustreza dodelitvi 

sredstev iz proračuna EU v znesku 15,2 milijarde EUR ali 40-odstotni zagotovitvi sredstev. 

InvestEU deluje prek štirih sklopov politike: trajnostna infrastruktura; raziskave, inovacije in 

digitalizacija; MSP; ter socialne naložbe in spretnosti.  

Promet je vključen predvsem v sklop „trajnostna infrastruktura“, ki zajema infrastrukturo, 

mobilna sredstva in uvedbo inovativnih tehnologij. Ta sklop vključuje tudi druga področja, 

kot so energija, digitalna povezljivost, vesolje ter okolje. Podprte naložbe morajo prispevati k 

ciljem EU na področju okoljske ali socialne trajnosti. Sklop bo podprt z deležem 11,5 

milijarde EUR oziroma 30 % celotnega jamstva EU, kar ustreza dodeljenim sredstvom EU v 

višini 4,6 milijarde EUR. Cilj programa InvestEU je posebej podpreti razvoj infrastrukture 

TEN-T, zato velja omeniti, da ta program nadomešča tudi finančne instrumente, ki so bili 

poprej del Instrumenta za povezovanje Evrope.       

Program InvestEU sledi sedanjemu skladu EFSI in ga nadomešča, pri čemer je ta sklad v 

sklopu za infrastrukturo in inovacije podprl prometne projekte s sredstvi v višini približno 8 

milijard EUR in omogočil naložbe v višini približno 24 milijard EUR, kar ustreza približno 

13 % naložb, ki so se v tem sklopu podprle do pomladi 2018. Nadaljnji prometni projekti v 

okviru EFSI bodo še povečali zgornje zneske. Po drugi strani pa je delež naložb v promet, ki 

jih je omogočil EFSI, precej pod pričakovanji, če se upošteva obsežna proračunska 

prerazporeditev iz Instrumenta za povezovanje Evrope v prvotni EFSI.   

Stališče pripravljavca mnenja 

Pripravljavec mnenja v splošnem pozdravlja predlog o programu InvestEU, saj gre za orodje, 

s katerim se bodo povečale javne in zasebne naložbe v prometni sektor, s tem pa dosegel 

nujno potreben napredek pri posodobitvi prometnega sistema EU. Naložbe bi morale 

obravnavati tako infrastrukturo TEN-T, vključno z alternativnimi gorivi in električnim 

polnjenjem, a tudi inteligentnimi prometnimi sistemi, kot tudi mobilnost v splošnem pomenu, 

vključno z novimi oblikami mobilnosti, vozili z nizkimi izpusti in ključnimi digitalnimi 

tehnologijami, kakor se uporabljajo pri povezanem in avtomatiziranem prometu. Čeprav je 

pomembno, da projekti prispevajo k uresničevanju ciljev na področju podnebne politike, mora 

InvestEU omogočati tudi obravnavo pomembnih družbenih ciljev v zvezi z varnostjo v 

prometu, zaposlitvenimi priložnostmi ter izobraževanjem v prometu ali turizmu. Pripravljavec 

mnenja je zato pripravil nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi okrepili predlog ter: 

- pojasnili, katera prometna področja so upravičena do podpore iz Priloge I, kar bi moralo 

vključevati telematske prednostne naloge TEN-T, pametno in trajnostno mobilnost, 
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vzdrževanje in nadgrajevanje infrastrukture, predvsem cestne, digitalne tehnologije v 

prometu, prilagajanje delovne sile; 

- poudarili, da je treba podpreti uvajanje avtomatiziranih mobilnostnih rešitev;  

- namenili posebno pozornost naložbenim izzivom pri čezmejnih projektih; 

- zagotovili geografsko uravnoteženost podprtih projektov v vseh državah članicah;   

- pojasnili, da bi morali projekti na področju turizma preobraziti sektor v trajnostni, 

inovativni in digitalni turizem; 

 poudarili, da bi se moral InvestEU v različnih sklopih politik opirati na sinergije med 

transportnim, energetskim, digitalnim ter drugimi sektorji; 

 ohranili cilj v zvezi s prispevkom projektov k podnebni politiki na ravni 40 %, kakor je 

bila pred kratkim določena za EFSI 2.0.  

Pripravljavec mnenja prav tako meni, da bi bilo treba sredstva programa InvestEU uporabiti 

tako, da bo program omogočil naložbe v oprijemljive prometne projekte, ki bodo vsaj na ravni 

EFSI. Zato bi bilo treba vsaj 50 % sredstev sklopa za trajnostno infrastrukturo nameniti 

prometu.   

Nazadnje pripravljavec mnenja ugotavlja, da se s predlogom Komisije uveljavljena struktura 

upravljanja oddaljuje od EFSI, kjer je imela osrednjo vlogo EIB, ustvarja dodatne plasti in 

nekako vrača sprejemanje odločitev o naložbah v roke služb Komisije. InvestEU bi se moral 

osredotočati tudi na zagotavljanje dejanske dodane vrednosti in ustvarjanje dodatnih naložb, 

namesto podvajanja ali enostavnega nadomeščanja projektov, ki bi jih bilo mogoče uresničiti 

brez podpore iz sklada. V prihodnje velja dodatno pozornost posvetiti tako vidikom 

upravljanja kot dodatnosti. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem 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) 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 

(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, kar je 

imelo v nekaterih primerih resne 

posledice. Zato so še vedno nižje, kot bi 

bilo mogoče pričakovati v obdobju 
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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. 

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 so trajnost, vse večja neenakost 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. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) V ocenah je bilo poudarjeno, da je 

raznolikost finančnih instrumentov, ki se 

izvajajo v obdobju večletnega finančnega 

okvira 2014–2020, povzročila nekatera 

prekrivanja. Ta raznolikost je povzročila 

tudi zapletenost za posrednike in končne 

prejemnike, ki so bili soočeni z različnimi 

pravili glede upravičenosti in poročanja. 

Odsotnost združljivih pravil je ovirala tudi 

kombiniranje več skladov Unije, čeprav bi 

bilo tako kombiniranje koristno za podporo 

projektom, ki potrebujejo različne vrste 

financiranja. Zato bi bilo treba vzpostaviti 

enoten sklad, tj. sklad InvestEU, da se 

doseže učinkovitejša podpora končnim 

prejemnikom s povezovanjem in 

poenostavitvijo finančne ponudbe v okviru 

sheme enotnega proračunskega jamstva, 

kar bi izboljšalo učinek posredovanja Unije 

in hkrati zmanjšalo stroške za proračun 

(2) V ocenah je bilo poudarjeno, da je 

raznolikost finančnih instrumentov, ki se 

izvajajo v obdobju večletnega finančnega 

okvira 2014–2020, povzročila nekatera 

prekrivanja. Ta raznolikost je povzročila 

tudi zapletenost za posrednike in končne 

prejemnike, ki so bili soočeni z različnimi 

pravili glede upravičenosti in poročanja, 

kar še bolj odvrača od naložb. Odsotnost 

združljivih pravil je ovirala tudi 

kombiniranje več skladov Unije, čeprav bi 

bilo tako kombiniranje koristno za podporo 

projektom, ki potrebujejo različne vrste 

financiranja. Zato bi bilo treba vzpostaviti 

enoten sklad, tj. sklad InvestEU, da se 

doseže učinkovitejša podpora končnim 

prejemnikom s povezovanjem in 

poenostavitvijo finančne ponudbe v okviru 

sheme enotnega proračunskega jamstva, 

kar bi izboljšalo učinek posredovanja Unije 

in hkrati zmanjšalo stroške za proračun 
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Unije. Unije. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 
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 izvajala 

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, vzpostavitev instrumenta za 

povezovanje Evrope, 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. 

 

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 

(5) Sklad InvestEU bi moral prispevati 

k izboljšanju konkurenčnosti Unije, tudi na 

področju trajnostne infrastrukture, 

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 
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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. 

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. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 
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 za spodbujanje rasti, naložb in 

zaposlovanja ter s tem prispevati k 

povečanju blaginje, boju proti revščini in 

pravičnejši porazdelitvi dohodka v Uniji. 

Posredovanje prek sklada InvestEU bi 

moralo, kadar je to potrebno, dopolnjevati 

podporo Unije, ki se zagotavlja z 

nepovratnimi sredstvi. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje podnebnih sprememb v 

skladu z zavezami Unije za izvajanje 

Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 

narodov za trajnostni razvoj, bo program 

InvestEU prispeval k vključevanju 

podnebnih ukrepov in k doseganju 

skupnega cilja, da bi bilo 25 % 

proračunskih odhodkov EU namenjenih 

podnebnim ciljem. Za ukrepe v okviru 

programa InvestEU se pričakuje, da bodo 

za doseganje podnebnih ciljev namenili 30 

% skupnih finančnih sredstev programa 

InvestEU. Ustrezni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

(9) Glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje podnebnih sprememb v 

skladu z zavezami Unije za izvajanje 

Pariškega sporazuma in ciljev Združenih 

narodov za trajnostni razvoj, bo program 

InvestEU prispeval k vključevanju 

podnebnih ukrepov in k doseganju 

skupnega cilja, da bi bilo 25 % 

proračunskih odhodkov EU namenjenih 

podnebnim ciljem. Za ukrepe v okviru 

programa InvestEU se pričakuje, da bodo 

za doseganje podnebnih ciljev namenili 

ustrezen znesek. Ustrezni ukrepi bodo 

opredeljeni med pripravo in izvajanjem 

programa InvestEU ter ponovno ocenjeni v 
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programa InvestEU ter ponovno ocenjeni v 

okviru ustreznih ocen in pregledov. 

okviru ustreznih ocen in pregledov. 

Obrazložitev 

Predlog Komisije 100 % predlaganih proračunskih sredstev, ki se dodeljujejo iz sklopa za 

trajnostno infrastrukturo, pogojuje s podporo podnebnim ciljem. To ni smiselno in bi utegnilo 

onemogočiti nujno potreben prostor za projekte, povezane z razvojem digitalne infrastrukture 

in posodobitvijo prometne infrastrukture, tj. naložbami, ki - na primer s povečevanjem 

učinkovitosti - pozitivno vplivajo na podnebje. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Prispevek sklada InvestEU k 

doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 

prek sistema EU za spremljanje podnebnih 

ukrepov, ki ga bo razvila Komisija v 

sodelovanju z izvajalskimi partnerji, in z 

ustrezno uporabo meril, določenih v 

[uredbi o vzpostavitvi okvira za 

spodbujanje trajnostnih naložb14 ], da se 

ugotovi, ali je gospodarska aktivnost 

okoljsko trajnostna. 

(10) Prispevek sklada InvestEU k 

doseganju podnebnih ciljev se bo spremljal 

prek sistema EU za spremljanje podnebnih 

ukrepov, ki ga bo razvila Komisija v 

sodelovanju z izvajalskimi partnerji, in z 

ustrezno uporabo meril, določenih v 

[uredbi o vzpostavitvi okvira za 

spodbujanje trajnostnih naložb14 ], da se 

ugotovi, ali je gospodarska aktivnost 

okoljsko trajnostna. Sklad InvestEU bo 

prispeval tudi k vključevanju ciljev 

trajnostnega razvoja v politike in pobude 

EU, pri čemer bo trajnostni razvoj eno 

bistvenih vodilnih načel. 

_________________ _________________ 

14 COM(2018)0353. 14 COM(2018)0353. 

 

Predlog spremembe  8 

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, 

(12) Za naložbene projekte, ki prejmejo 

znatno podporo Unije, zlasti na področju 

infrastrukture, bi moralo biti obvezno 

preverjanje njihove evropske dodane 
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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. 

vrednosti, zlasti njihove 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. 

 

Predlog spremembe  9 

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 

(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 ciljev oblikovanja 

enotnega evropskega prometnega 

prostora, pa tudi trajnostnih ciljev Unije, 

vključno z energetskimi in podnebnimi cilji 

za leto 2030. V skladu s tem bi se morala 

podpora sklada InvestEU usmeriti v 

učinkovite naložbe v prometno, energetsko 

(tudi na področju energijske učinkovitosti 

in energije iz obnovljivih virov), okoljsko, 

podnebno, pomorsko in digitalno 

infrastrukturo ter podpirati na primer 

razvoj in uvedbo inteligentnih prometnih 

sistemov (ITS). 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 

precej povečal sinergije v relevantnih 

programih Unije na področju prometa, 

energetike in digitalnega sveta. Pri 

naložbenih projektih, ki prejmejo podporo 
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za varnostne elemente naložb v javne 

prostore, promet, energetiko in drugo 

kritično infrastrukturo. 

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 

prostore, promet, energetiko in drugo 

kritično infrastrukturo. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13a) Prometna infrastruktura in 

mobilnostni projekti se zaradi nižjega 

donosa, potrebe po dolgoročnih naložbah 

ter višje ravni tveganja in negotovosti 

pogosto soočajo s težavami pri 

financiranju. Da bi dosegli sektorsko 

uravnoteženost projektov, ki se 

financirajo s programom InvestEU, in se 

spopadli s problemom neoptimalnih 

naložb v prometno infrastrukturo v Uniji, 

bi moralo svetovalno vozlišče InvestEU 

skupaj s Komisijo sprejeti posebne ukrepe, 

s pomočjo katerih bi bilo mogoče podporo 

InvestEU laže in z manj birokracije 

kombinirati z nepovratnimi sredstvi ali 

drugimi javnimi sredstvi iz proračuna 

Unije ali nacionalnih proračunov. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13b) ker varnost uporabnikov cest 

predstavlja velik izziv pri razvoju 

prometnega sektorja, sprejeti ukrepi in 

opravljene naložbe pa zgolj v omejenem 

obsegu pripomorejo k zmanjšanju števila 
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smrti in hudih poškodb na cestah; ker bi 

moral program InvestEU okrepiti 

prizadevanja za zasnovo in uporabo 

tehnologij, ki pomagajo izboljšati varnost 

vozil in cestne infrastrukture; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13c) ker je resnična večmodalnost 

priložnost za vzpostavitev učinkovitega in 

okolju prijaznega prometnega omrežja, ki 

bo v celoti izkoristilo potencial vseh 

načinov prevoza in ustvarilo sinergije med 

njimi; ker bi lahko program InvestEU 

postal pomembno orodje za podpiranje 

naložb v večmodalna prometna vozlišča, 

ki kljub znatnemu ekonomskemu 

potencialu in poslovnemu modelu 

pomenijo znatno tveganje za zasebne 

vlagatelje; 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (13d) Ker bo povezana in avtomatizirana 

mobilnost predvidoma korenito 

spremenila prometne sisteme po vsem 

svetu in bi morala biti EU svetovni voditelj 

v razvoju varnih sistemov za 

avtomatizirano mobilnost, s čimer bi se 

povečali cestna varnost in trajnost, bi 

moral InvestEU s podpiranjem naložb za 

razvoj in uvajanje rešitev za 

avtomatizirano mobilnost za vozila in 

infrastrukturo ter s tem povezanih 

digitalnih tehnologij prispevati h krepitvi 

konkurenčnosti Unije na tem področju. 
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Obrazložitev 

Razvoj povezane in avtomatizirane mobilnosti je v vsem svetu v polnem razmahu. EU mora 

biti na tem področju svetovni voditelj, če želimo zagotoviti konkurenčnost njene industrije, 

kakor je navedeno v sporočilu Komisije o poti do avtomatizirane mobilnosti: strategija EU za 

mobilnost prihodnosti. InvestEU bi moral zato podpirati inovacije in uvajanje rešitev za 

avtomatizirano mobilnost in ustrezne digitalne tehnologije na področju infrastrukture, vozil, 

IKT, robotike in umetne inteligence. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Ker je turizem pomemben 

gospodarski sektor Unije, bi moral 

InvestEU prispevati h krepitvi dolgoročne 

konkurenčnosti sektorja ter v ta namen 

podpirati ukrepe, katerih cilj je prehod na 

trajnostni, inovativni in digitalni turizem. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Ker digitalizacija zadeva tudi 

turizem, bi moral tudi ta sektor prejeti 

namensko pomoč sklada InvestEU. 

 

Predlog spremembe  16 

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 

(16) Mala in srednja podjetja (MSP) 

imajo ključno vlogo v Uniji. Vendar se 

zaradi domnevnega visokega tveganja, 

pomanjkanja zadostnega zavarovanja s 

premoženjem in pomanjkanja kapitala 
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do financiranja.  Dodatni izzivi izhajajo iz 

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. 

soočajo z izzivi pri dostopu do 

financiranja. Dodatni izzivi izhajajo iz 

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. 

Predlog spremembe  17 

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 

socialnega vključevanja v Evropi. Neenake 

možnosti vplivajo zlasti na dostop do 

(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 

socialnega vključevanja v Evropi. Neenake 

možnosti vplivajo zlasti na dostop do 
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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. 

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 in usmerjene v 

sektorje, ki se soočajo z izzivi v zvezi s 

pomanjkanjem delovne sile, 

prilagajanjem novim tehnologijam in 

zaposlitvenimi priložnostmi za ženske, na 

primer v prometu. 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, turizma in ustvarjalnosti. Da bi 

obvladali globoke spremembe v družbah 

Unije in na trgu dela v prihodnjem 

desetletju, je treba vlagati v človeške vire, 

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 
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in odpornejši Uniji. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017)0206. 16 COM(2017)0206. 

17 COM(2017)0250. 17 COM(2017)0250. 

18 Objavljeno kot European Economy 

Discussion Paper št. 074 januarja 2018. 

18 Objavljeno kot European Economy 

Discussion Paper št. 074 januarja 2018. 

 

Predlog spremembe  18 

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, zlasti v primeru 

čezmejnih projektov, ali neoptimalnih 

naložbenih razmer na ravni Unije; 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. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Jamstvo EU, ki podpira sklad 

InvestEU, bi morala posredno izvajati 

Komisija z opiranjem na izvajalske 

partnerje, ki lahko dosežejo končne 

prejemnike. Komisija bi morala z vsakim 

izvajalskim partnerjem skleniti sporazum o 

jamstvu, s katerim se dodeli ustrezna 

jamstvena zmogljivost sklada InvestEU, da 

podpre operacije financiranja in naložbene 

operacije tega izvajalskega partnerja, ki 

izpolnjujejo cilje in merila za upravičenost 

sklada InvestEU. Sklad InvestEU bi moral 

imeti posebno strukturo upravljanja, da se 

zagotovi ustrezna uporaba jamstva EU. 

(24) Jamstvo EU, ki podpira sklad 

InvestEU, bi morala posredno izvajati 

Komisija z opiranjem na izvajalske 

partnerje, ki lahko dosežejo končne 

prejemnike. Komisija bi morala z vsakim 

izvajalskim partnerjem skleniti sporazum o 

jamstvu, s katerim se dodeli ustrezna 

jamstvena zmogljivost sklada InvestEU, da 

podpre operacije financiranja in naložbene 

operacije tega izvajalskega partnerja, ki 

izpolnjujejo cilje in merila za upravičenost 

sklada InvestEU. Sklad InvestEU bi moral 

imeti posebno strukturo upravljanja, da se 

zagotovi ustrezna uporaba jamstva EU, ne 

da bi se hkrati ustvarilo pretirano 

upravno breme. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 30 

 
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, 

bi bilo treba jamstvo EU dodeliti 

izvajalskim partnerjem, ki lahko sami ali 

skupaj z drugimi izvajalskimi partnerji 

pokrijejo vsaj dve državi članici. 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. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Sklad InvestEU bi moral, kjer je 

primerno, omogočiti nemoteno in 

učinkovito kombiniranje nepovratnih 

sredstev ali finančnih instrumentov, ki se 

financirajo iz proračuna Unije ali 

inovacijskega sklada sistema EU za 

trgovanje z emisijami (ETS), ali obojih s 

tem jamstvom v primerih, ko je to potrebno 

za najboljšo podporo naložbam za odpravo 

določenega nedelovanja trga ali 

neoptimalnih naložbenih razmer. 

(33) Sklad InvestEU bi moral, kjer je 

primerno, omogočiti nemoteno in 

učinkovito kombiniranje nepovratnih 

sredstev ali finančnih instrumentov, ki se 

financirajo iz proračuna Unije ali katerega 

koli drugega ad hoc sklada, na primer iz 
inovacijskega sklada sistema EU za 

trgovanje z emisijami (ETS), ali obojih s 

tem jamstvom v primerih, ko je to potrebno 

za najboljšo podporo naložbam za odpravo 

določenega nedelovanja trga ali 

neoptimalnih naložbenih razmer. 

 

Predlog spremembe  22 

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, kar bi omogočilo učinkovito 

izvajanje geografske razpršenosti, ki 

prispeva k cilju Unije glede ekonomske, 

socialne in ozemeljske kohezije ter 

zmanjšanju razlik med regijami. 

Svetovalno vozlišče bi moralo posebno 

pozornost nameniti manjšim in čezmejnim 

projektom ter projektom z dodano 

vrednostjo EU. 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  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 
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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 in pravično 

geografsko pokritost s svetovalnimi 

storitvami po vsej Uniji in uspešno 

povečali lokalno znanje o skladu InvestEU, 

bi bilo treba v vseh državah članicah zlasti 

na območjih, ki se najslabše odrežejo pri 

podeljevanju pogodb, in ob upoštevanju 

obstoječih podpornih shem zagotoviti 

lokalno prisotnost svetovalnega vozlišča 

InvestEU, da bi lahko omogočili 

konkretno, proaktivno in prilagojeno 

podporo na kraju samem. 

 

Predlog spremembe  24 

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 zlasti v manj razvitih 

regijah 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. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 47 
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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 pomanjkljivosti in 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 – 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

S to uredbo se vzpostavi sklad InvestEU, ki 

zagotavlja jamstvo EU za operacije 

financiranja in naložbene operacije, ki jih 

izvajajo izvajalski partnerji v podporo 

notranjim politikam Unije. 

S to uredbo se vzpostavi sklad InvestEU, ki 

zagotavlja jamstvo EU za operacije 

financiranja in naložbene operacije, ki jih 

izvajajo izvajalski partnerji v podporo 

notranjim politikam Unije, in opredelijo 

odnosi z različnimi partnerji v okviru te 

uredbe. 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 3– odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) trajnosti gospodarstva Unije in 

njegovi rasti; 

(b) trajnosti gospodarstva Unije in 

njegovi rasti, vključno s podnebnimi cilji; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 3– odstavek 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) povezovanju kapitalskih trgov 

Unije in krepitvi enotnega trga, vključno z 

rešitvami za razdrobljenost kapitalskih 

(d) povezovanju kapitalskih trgov 

Unije in krepitvi enotnega trga, vključno z 

rešitvami za razdrobljenost kapitalskih 
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trgov Unije, diverzifikacijo virov 

financiranja za podjetja Unije in 

spodbujanje vzdržnega financiranja. 

trgov Unije, diverzifikacijo virov 

financiranja za podjetja Unije, zlasti MSP 

in zagonska podjetja, in spodbujanje 

vzdržnega financiranja. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

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

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) uresničevanju podnebnih ciljev 

Unije, pa tudi zagotavljanju dolgoročnih 

okoljskih in družbenih koristi; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 3– odstavek 2– točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) povečati razpoložljivost 

mikrofinanciranja in financiranja ter 

dostop do njiju za socialna podjetja, 

podpirati operacije financiranja in 

naložbene operacije v zvezi s socialnimi 

naložbami in spretnostmi ter utrditi trge za 

socialne naložbe na področjih iz 

člena 7(1)(d). 

(d) olajšati dostop do 

mikrofinanciranja in financiranja za 

socialna podjetja, podpirati operacije 

financiranja in naložbene operacije v zvezi 

s socialnimi naložbami in spretnostmi ter 

utrditi trge za socialne naložbe v sektorjih 

iz člena 7(1)(d). 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 3– odstavek 2– točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) izboljšati blaginjo v EU z 

zmanjšanjem revščine in spodbujanjem 

pravičnejše porazdelitve dohodka; 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 
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Člen 3– odstavek 2– točka d b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (db) podpirati naložbe v materialne in 

nematerialne dejavnosti, da bi spodbujal 

rast, naložbe in zaposlovanje; 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 4– odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Jamstvo EU za namene oddelka za EU iz 

člena 8(1)(a) znaša 38 000 000 000 EUR (v 

tekočih cenah). Oblikujejo se rezervacije v 

višini 40 %. 

Jamstvo EU za namene oddelka za EU iz 

člena 8(1)(a) znaša 38 000 000 000 EUR (v 

tekočih cenah). Oblikujejo se rezervacije v 

višini 40 %, tj. 15 200 000 000 EUR (13 

065 000 000 EUR v stalnih cenah). 

Predlog spremembe  34 

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. 

Za namene oddelka za države članice iz 

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

znesek jamstva EU, če nacionalni ali 

regionalni organi držav članic v skladu s 

[členom 10(1)] uredbe [[o skupnih 

določbah] številka]1a in členom [75(1)] 

uredbe [[o strateškem načrtu SKP] 

številka]1b dodelijo ustrezne zneske. 

__________________ __________________ 

 1a  Se dopolni 

 1b Se dopolni 

28   

29   

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 



 

PE625.320v03-00 22/41 AD\1169267SL.docx 

SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Okvirna razdelitev zneska iz prvega 

pododstavka odstavka 1 je določena v 

Prilogi I k tej uredbi. Komisija lahko, kjer 

je to primerno, spremeni zneske iz 

navedene priloge I, in sicer do 15 % za 

posamezen cilj. O morebitnih spremembah 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

2. Okvirna razdelitev zneska iz prvega 

pododstavka odstavka 1 je določena v 

Prilogi I k tej uredbi. Komisija lahko, kjer 

je to primerno, spremeni zneske iz 

navedene priloge I, in sicer do 15 % za 

posamezen cilj. O morebitnih spremembah 

obvesti Evropski parlament in Svet. 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če se izkaže, da so potrebne nove 

odobritve, se te v okviru letnega 

proračuna Unije odbijejo od razlik ali 

instrumenta prilagodljivosti, pod nobenim 

pogojem pa ne od proračunskih vrstic ali 

že dodeljenih sredstev. 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Znesek iz odstavka 3 se lahko 

uporabi za tehnično in upravno pomoč za 

izvajanje programa InvestEU, npr. 

dejavnosti pripravljanja, spremljanja, 

kontrole, revizije in ocenjevanja, vključno 

s korporativnimi 

informacijskotehnološkimi sistemi. 

4. Znesek iz odstavka 3 se lahko 

uporabi za tehnično in upravno pomoč za 

izvajanje programa InvestEU, npr. 

dejavnosti obveščanja, usposabljanja, 

pripravljanja, spremljanja, kontrole, 

revizije in ocenjevanja, vključno s 

korporativnimi informacijskotehnološkimi 

sistemi. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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(b) države pristopnice, države 

kandidatke in potencialne kandidatke v 

skladu s splošnimi načeli in pogoji za svojo 

udeležbo v programih Unije, določenimi v 

zadevnih okvirnih sporazumih in sklepih 

pridružitvenih svetov ali podobnih 

sporazumih, ter v skladu s posebnimi 

pogoji, določenimi v sporazumih med 

Unijo in temi državami; 

(b) države pristopnice in države 

kandidatke v skladu s splošnimi načeli in 

pogoji za svojo udeležbo v programih 

Unije, določenimi v zadevnih okvirnih 

sporazumih in sklepih pridružitvenih 

svetov ali podobnih sporazumih, ter v 

skladu s posebnimi pogoji, določenimi v 

sporazumih med Unijo in temi državami; 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sklad InvestEU deluje prek 

naslednjih štirih sklopov politike, ki 

odpravljajo nedelovanje trga ali 

neoptimalne naložbene razmere v okviru 

svojega specifičnega področja uporabe: 

1. Sklad InvestEU deluje prek 

naslednjih štirih sklopov politike, ki 

odpravljajo pomanjkljivosti in nedelovanje 

trga ali neoptimalne naložbene razmere v 

okviru svojega specifičnega področja 

uporabe, tudi v najbolj oddaljenih regijah: 

Predlog spremembe  40 

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, tudi večmodalnega, 

turizma, energije, z osredotočenostjo na 

obnovljivih virih energije in energijski 

učinkovitosti, digitalne povezljivosti, 

dobave in predelave surovin, vesolja, 

oceanov in celinskih 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; 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 
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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: 

zajema mikrofinanciranje, financiranje 

socialnih podjetij in socialno gospodarstvo; 

pravičen prehod za delavce, spretnosti, 

izobraževanje, usposabljanje in s tem 

povezane storitve; socialno infrastrukturo; 

zdravstveno varstvo in dolgotrajno nego, 

pri katerih se posebna pozornost nameni 

najrevnejšim v družbi ter vključevanju 

najbolj ranljivih oseb, tudi državljanov 

tretjih držav, ki zakonito prebivajo v eni od 

držav članic EU. 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

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 v obliki delegiranega 

akta, pri čemer upošteva merila, določena 

z [uredbo o vzpostavitvi okvira za 

spodbujanje trajnostnih naložb 

(COM(2018)0353)]. Kadar je to primerno, 

se lahko projekti, ki ne dosegajo določene 

velikosti, opredeljene v smernicah, 

izključijo iz preverjanja. 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 

odpornost na morebitne neugodne vplive 

podnebnih sprememb na podlagi ocene 

tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 

sprememb, vključno z ustreznimi 

prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 

blažitev, vključijo stroški emisij 

toplogrednih plinov in pozitivni učinki 

ukrepov za blažitev podnebnih sprememb v 

analizo stroškov in koristi; 

a) kar zadeva prilagajanje, zagotovi 

odpornost na morebitne neugodne vplive 

podnebnih sprememb na podlagi ocene 

tveganja in ranljivosti zaradi podnebnih 

sprememb, vključno z ustreznimi 

prilagoditvenimi ukrepi, in, kar zadeva 

blažitev, vključijo stroški emisij 

toplogrednih plinov in pozitivni učinki 

ukrepov za blažitev podnebnih sprememb v 

analizo stroškov in koristi ter zagotovi 

skladnost z okoljskimi cilji in standardi 

EU; 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ca) ocenijo pozitivni učinki pri 

uresničevanju podnebnih in energetskih 

ciljev EU, kot so določeni v strategijah EU 

glede podnebja in energijske 

učinkovitosti; 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Izvajalski partnerji zagotovijo 

informacije, potrebne za sledenje naložb, ki 

prispevajo k doseganju podnebnih in 

okoljskih ciljev Unije, na podlagi smernic, 

ki jih da Komisija. 

4. Izvajalski partnerji zagotovijo 

informacije, potrebne za sledenje naložb, ki 

prispevajo k doseganju podnebnih in 

okoljskih ciljev Unije, na podlagi smernic, 

ki jih da Komisija, in ocenijo skladnost 

dejavnosti z uredbo o vzpostavitvi okvira 

za spodbujanje trajnostnih naložb 

(COM(2018)0353); 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Izvajalski partnerji si ciljno 

prizadevajo, da vsaj 50 % naložbe v okviru 

sklopa politike za trajnostno infrastrukturo 

prispeva k doseganju podnebnih in 

okoljskih ciljev Unije na področju 

podnebja in okolja. 

5. Izvajalski partnerji si ciljno 

prizadevajo, da vsaj 40 % dejavnosti, s 

katerimi se podpirajo naložbe v okviru 

sklopa politike za trajnostno infrastrukturo, 

prispeva k doseganju podnebnih in 

okoljskih ciljev Unije, da bi izpolnili 

zaveze iz Okvirne konvencije Združenih 

narodov o spremembi podnebja COP21. 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Komisija si skupaj z izvajalskimi 

partnerji prizadeva, da se del 

proračunskega jamstva, ki se uporablja za 

sklop politike za trajnostno infrastrukturo, 

porazdeli, da bi zagotovili uravnoteženost 

ukrepov na različnih področjih. 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5b. Na področju prometa vsaj 10 % 

naložb v sklopu politike za trajnostno 

infrastrukturo prispeva k doseganju cilja 

EU glede odprave prometnih nesreč s 

smrtnim izidom in težjimi poškodbami do 

leta 2050 ter obnovitve železniških in 

cestnih mostov in tunelov, da bi povečali 

njihovo varnost. 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a – točka iii 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) novi ali zapleteni načini 

nedelovanja trga ali neoptimalnih 

naložbenih razmer, z namenom razviti 

nove finančne rešitve in tržne strukture; 

(iii) novi ali zapleteni načini 

nedelovanja trga, večnacionalnih 

čezmejnih projektov ali neoptimalnih 

naložbenih razmer, z namenom razviti 

nove finančne rešitve in tržne strukture; 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) okrepljeno sodelovanje za 

oblikovanje, pripravo in izvajanje 

čezmejnih prometnih projektov; 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) oddelek za države članice 

obravnava specifično nedelovanje trga ali 

neoptimalne naložbene razmere v eni ali 

več državah članicah, in sicer za 

izpolnjevanje ciljev skladov, ki prispevajo 

v okviru deljenega upravljanja. 

(b) oddelek za države članice 

obravnava specifično nedelovanje trga ali 

neoptimalne naložbene razmere v eni ali 

več državah članicah, in sicer za 

izpolnjevanje ciljev skladov, ki prispevajo 

v okviru deljenega upravljanja. Med 

regionalnimi organi države članice in 

Komisijo se lahko sklene tudi sporazum o 

prispevku. Tak sporazum omogoča 

naložbene dejavnosti na ozemlju 

prispevajoče regije, zanj pa veljajo enaki 

pogoji, kot so določeni v členu 9 uredbe. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Država članica in Komisija skleneta Država članica in Komisija skleneta 
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sporazum o prispevku ali njegovo 

spremembo v štirih mesecih po sklepu 

Komisije o sklenitvi partnerskega 

sporazuma ali načrta SKP oziroma sočasno 

s sklepom Komisije o spremembi programa 

ali načrta SKP. 

sporazum o prispevku ali njegovo 

spremembo v treh mesecih po sklepu 

Komisije o sklenitvi partnerskega 

sporazuma ali načrta SKP oziroma sočasno 

s sklepom Komisije o spremembi programa 

ali načrta SKP. 

 

Predlog spremembe  53 

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 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 in 

države 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; 

Predlog spremembe  54 

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 izrazijo svoj interes in morajo biti 

sposobne pokrivati operacije financiranja 

in naložbene operacije v najmanj dveh 

državah članicah. Izvajalski partnerji lahko 

tudi skupaj krijejo operacije financiranja in 

naložbene operacije v vsaj dveh državah 

članicah, tako da oblikujeta skupino. Ta 

pogoj je mogoče izpolniti s kritjem 

operacij financiranja in naložbenih 

operacij v eni od regij države članice. 
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Predlog spremembe  55 

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). 

Za oddelek za države članice lahko 

pristojni organ zadevne države članice ali 

regije kot izvajalske partnerje predlaga eno 

ali več nasprotnih strank izmed tistih, ki so 

izrazile svoj interes v skladu s členom 

9(3)(c). 

Predlog spremembe  56 

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. 

Kadar zadevna država članica ali regija 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. 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) dosega geografsko razpršenost; (d) dosega uravnoteženo geografsko 

razpršenost med državami članicami; 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Nadomestilo za tveganje se razdeli 1. Nadomestilo za tveganje se razdeli 
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med Unijo in izvajalskega partnerja v 

sorazmerju z njunim deležem tveganja pri 

portfelju operacij financiranja in 

naložbenih operacij ali, kjer je ustrezno, pri 

posameznih operacijah. Izvajalski partner 

ima ustrezno izpostavljenost do operacij 

financiranja in naložbenih operacij, ki jih 

podpira jamstvo EU, na lastno 

odgovornost, razen če so izjemoma cilji 

politike, na katere je osredotočen finančni 

proizvod, ki ga je treba izvesti, taki, da 

izvajalski partner sam ne bi mogel 

razumno prispevati lastne sposobnosti 

prevzemanja tveganj. 

med Unijo in izvajalskega partnerja v 

sorazmerju z njunim deležem tveganja pri 

portfelju operacij financiranja in 

naložbenih operacij ali, kjer je ustrezno, pri 

posameznih operacijah. Izvajalski partner 

ima uravnoteženo izpostavljenost do 

operacij financiranja in naložbenih 

operacij, ki jih podpira jamstvo EU, in s 

tem do jamstva za prvo izgubo na lastno 

odgovornost, razen če so cilji politike, na 

katere je osredotočen finančni proizvod, ki 

ga je treba izvesti, taki, da izvajalski 

partner sam ne bi mogel razumno 

prispevati lastne sposobnosti prevzemanja 

tveganj. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 5 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Zapisnik sestanka svetovalnega 

odbora je javno dostopen na namenski 

spletni strani. 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Svetovalno vozlišče InvestEU s svetovalno 

podporo na nacionalni, regionalni in 

lokalni ravni, tudi v najbolj oddaljenih 

regijah, spodbuja projekte in poskuša 

zagotoviti, da se socialni in okoljski vidiki 

upoštevajo v celotnem projektnem ciklu. 

Ta podpora vključuje podporo za razvoj 

projektov in gradnjo zmogljivosti. 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 2 – točka f a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) izvajanje komunikacijskih ukrepov 

za obveščanje nosilcev projektov ter 

finančnih in drugih posrednikov o 

podpori, ki je na voljo v okviru 

svetovalnega vozlišča, ter na splošno o 

priložnostih, ki so na voljo v okviru 

InvestEU. 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija vzpostavi portal 

InvestEU. Portal je preprosto dostopna in 

uporabniku prijazna zbirka podatkov z 

ustreznimi informacijami za vsak projekt. 

1. Komisija vzpostavi portal 

InvestEU. Portal je uporabniku prijazna 

zbirka podatkov o projektih, na voljo v 

vseh uradnih jezikih EU, z ustreznimi 

informacijami za vsak projekt. 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija določi metodologijo za 

oblikovanje kvalitativnih kazalnikov za 

natančno oceno napredka pri doseganju 

ciljev iz člena 3. Na podlagi te 

metodologije Komisija najpozneje do 1. 

januarja 2021 dopolni Prilogo III. 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da se podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov zbirajo uspešno, 

3. Sistem za poročanje o smotrnosti 

zagotavlja, da so podatki za spremljanje 

izvajanja in rezultatov primerni za 
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učinkovito in pravočasno. V ta namen se 

izvajalskim partnerjem in drugim 

prejemnikom finančnih sredstev Unije 

naložijo sorazmerne zahteve glede 

poročanja. 

poglobljeno analizo doseženega napredka 

in težav, ki so se pojavile, ter da se zbirajo 

uspešno, učinkovito in pravočasno. V ta 

namen se izvajalskim partnerjem in drugim 

prejemnikom finančnih sredstev Unije 

naložijo sorazmerne zahteve glede 

poročanja. S sistemom za poročanje 

morajo biti jasno določeni sklopi politike, 

ki so podrobno opredeljeni v okviru 

upravičenih področij za operacije 

financiranja in naložbene operacije iz 

Priloge II. 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ocene se opravijo pravočasno, da 

prispevajo k postopku odločanja. 

1. Ocene se opravijo pravočasno, da 

prispevajo k postopku odločanja. 

Ocenjevanja omogočajo tudi kvalitativno 

oceno napredka pri doseganju ciljev iz 

člena 3. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Jamstvo EU, plačila in izterjave v okviru 

tega jamstva ter operacije v okviru 

progama InvestEU revidira Računsko 

sodišče. Posebno poročilo Računskega 

sodišča bi bilo treba objaviti 18 mestu po 

začetku veljave te uredbe. 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Priloga I – odstavek 1 a (novo) 



 

AD\1169267SL.docx 33/41 PE625.320v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ta razdelitev se lahko v skladu s členom 4 

te uredbe med proračunskim letom 

spremeni v skladu z razvojem različnih 

ciljev iz člena 3(2) te uredbe. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) širitvijo proizvodnje, dobave ali 

uporabe čiste in trajnostne energije iz 

obnovljivih virov; 

(a) širitvijo proizvodnje ter 

spodbujanjem hitre uvedbe, dobave ali 

uporabe čiste in trajnostne energije iz 

obnovljivih virov; 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 1 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) proizvodnjo in dobavo sintetičnih 

goriv iz obnovljivih / ogljično nevtralnih 

virov; alternativnimi gorivi; 

(d) proizvodnjo in dobavo sintetičnih 

goriv iz obnovljivih / ogljično nevtralnih 

virov; alternativnimi gorivi za vse načine 

prevoza; 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Razvoj trajnostne prometne 

infrastrukture, opreme in inovativnih 

tehnologij v skladu s prednostnimi 

nalogami Unije na področju prometa in 

zavezami, sprejetimi v skladu s Pariškim 

sporazumom, zlasti s/z: 

2. Razvoj trajnostne in varne 

prometne infrastrukture, mobilnostnih 

rešitev, opreme in inovativnih tehnologij v 

skladu s prednostnimi nalogami Unije na 

področju prometa in zavezami, sprejetimi v 

skladu s Pariškim sporazumom, zlasti s/z: 
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Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) projekti, ki podpirajo razvoj 

infrastrukture TEN-T, vključno z njenimi 

urbanimi vozlišči, pomorskimi pristanišči 

in pristanišči na celinskih plovnih poteh, 

večmodalnimi terminali in njihovo 

povezavo z glavnimi omrežji; 

(a) projekti, ki podpirajo razvoj 

infrastrukture TEN-T, vključno z njenimi 

urbanimi vozlišči, pomorskimi pristanišči 

in pristanišči na celinskih plovnih poteh, 

večmodalnimi terminali in njihovo 

povezavo z glavnimi omrežji, pa tudi 

telematskimi aplikacijami iz Uredbe (EU) 

št. 1315/2013; 

 Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) infrastrukturnimi projekti TEN-T, 

ki določajo uporabo vsaj dveh različnih 

načinov prevoza, zlasti večmodalnih 

tovornih terminalov in vozlišč potniškega 

prevoza; 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) projekti za pametno in trajnostno 

mobilnost v mestih (ciljno usmerjenimi v 

načine mestnega prevoza z nizkimi 

emisijami, dostopnost, onesnaževanje 

zraka in hrup, porabo energije in varnost); 

(b) projekti za pametno in trajnostno 

mobilnost v mestih, vključno s celinskimi 

plovnimi potmi in zračnim prometom 
(ciljno usmerjenimi v načine mestnega 

prevoza z nizkimi emisijami, 

nediskriminatorno dostopnost, 

onesnaževanje zraka in hrup, porabo 

energije in večjo varnost, tudi za kolesarje 

in pešce); 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 
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Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) podpiranjem obnove in naknadnega 

opremljanja prometnih mobilnih sredstev z 

namenom uporabe rešitev za mobilnost z 

nizkimi emisijami; 

(c) podpiranjem obnove in naknadnega 

opremljanja prometnih mobilnih sredstev z 

namenom uporabe rešitev za mobilnost z 

nizkimi emisijami, vključno z uporabo 

alternativnih in sintetičnih goriv iz 

obnovljivih/brezogljičnih virov v vseh 

vrstah vozil; 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) železniško infrastrukturo in drugimi 

železniškimi projekti ter pomorskimi 

pristanišči; 

(d) železniško infrastrukturo in drugimi 

železniškimi projekti, infrastrukturo za 

celinske vodne poti ter pomorskimi 

pristanišči in pomorskimi avtocestami; 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) infrastrukturo za alternativna 

goriva, vključno z infrastrukturo za 

električno polnjenje. 

(e) infrastrukturo za alternativna goriva 

za vse načine prevoza, vključno z 

infrastrukturo za električno polnjenje. 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) projekti za pametno in trajnostno 

mobilnost, usmerjeni v 

 – varnost v cestnem prometu (vključno s 

projekti, ki pomagajo povečati varnost 

voznika in potnikov ter zmanjšati število 

nesreč s smrtnim izidom in hudimi 
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poškodbami), 

 – dostopnost (tudi na podeželju), 

 – zmanjšanje emisij, 

 – razvoj in uvajanje novih prometnih 

tehnologij in storitev, zlasti prek malih in 

srednjih podjetij, med drugim v zvezi s 

povezanimi in avtonomnimi načini 

prevoza in integriranimi rešitvami za 

izdajo vozovnic; 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka e b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (eb) projekti za vzdrževanje ali 

nadgrajevanje obstoječe prometne 

infrastrukture, vključno z avtocestami v 

TEN-T, kjer je treba nadgraditi, ohraniti 

ali izboljšati cestno varnost, razviti storitve 

inteligentnih prometnih sistemov ali 

zagotoviti celovitost in standarde 

infrastrukture, zlasti varna parkirišča in 

objekte, črpalke z alternativnim gorivom 

in električne polnilne postaje; 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 2 – točka e c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ec) cestno infrastrukturo za promet v 

kohezijskih državah ter manj razvitih 

regijah ali v primeru čezmejnih prometnih 

projektov; 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 6 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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 (aa) varstvom zasebnosti in osebnih 

podatkov; 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 6 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) drugimi naprednimi digitalnimi 

tehnologijami in storitvami, ki prispevajo k 

digitalizaciji industrije Unije. 

(f) drugimi naprednimi digitalnimi 

tehnologijami in storitvami, ki prispevajo k 

digitalizaciji industrije Unije in 

vključevanju digitalnih tehnologij, storitev 

in sposobnosti v prometni sektor Unije; 

Obrazložitev 

Digitalizacija hitro spreminja naš prometni sistem, in sicer od vozil in mobilnostnih storitev 

do multimodalne logistike, navigacije ipd. InvestEU bi moral posebej podpreti uvajanje 

inovativnih tehnologij v promet, saj gre za ključni gospodarski sektor EU. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

9. Turizem. 9. Sektor turizma. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Priloga II – odstavek 1 – točka 11 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) izobraževanja, usposabljanja in s 

tem povezanih storitev; 

(c) izobraževanja, usposabljanja in s 

tem povezanih storitev, pri čemer bi se 

posebni poudarek namenil priložnostim v 

prometu in drugih sektorjih, ki trpijo 

pomanjkanje delovne sile in se soočajo s 

težavami pri prilagajanju na nove 

tehnologije; 
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Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Priloga III – točka 3 – točka 3.3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3.3 a Naložbe v podporo večji varnosti 

voznika in potnikov pri vseh načinih 

prevoza, zlasti pri cestnem prevozu 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Priloga III – točka 4 – točka 4.4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.4 Promet: naložbe, mobilizirane v 

TEN-T, od tega: jedrno omrežje TEN-T 

4.4 Promet: naložbe, mobilizirane v 

TEN-T, od tega: 

 – jedrno in celovito omrežje v sestavnih 

delih, opredeljenih v Prilogah k [Uredbi 

št. XXX, vstaviti sklicevanje na novi 

instrument za povezovanje Evrope] o 

vzpostavitvi instrumenta za povezovanje 

Evrope.  

 – večmodalna infrastruktura; 

 – inovativne rešitve, ki prispevajo k 

uravnoteženi kombinaciji načinov 

prevoza, tudi za celinske plovne poti in 

zračni promet; 

 – število uvedenih infrastrukturnih točk 

za alternativna goriva 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Priloga III – točka 7 – točka 7.2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7.2 a Podpora visoko usposobljeni delovni 

sili: število podprtih zaposlenih za 

ohranjanje visoko usposobljene delovne 

sile v proizvodnji in storitvah ter njeno 
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prilagoditev digitalizaciji 
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