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DOPIS 
Pošiljatelj: predsedstvo 
Prejemnik: Svet 
Zadeva: Naložbeni načrt za Evropo  

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe 
(EU) št. 1316/2013 (prva obravnava) 
– splošni pristop 

  

Po seji Coreperja 5. marca 2015 vam pošiljamo kompromisno besedilo predsedstva o 

navedenem predlogu, da bi Svet ECOFIN na seji 10. marca 2015 lahko sprejel splošni pristop. 

Spremembe glede na besedilo predloga Komisije so označene s krepkim tiskom, črtani deli 

pa z (…). 

Pravno-jezikovne spremembe so označene s poševnim tiskom. 
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Predlog  

 

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

 

o Evropskem skladu za strateške naložbe, evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in 

seznamu evropskih naložbenih projektov ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe 

(EU) št. 1316/2013 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 172, člena 173, člena 175(3) in 

člena 182(1) Pogodbe, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij, 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Zaradi gospodarske in finančne krize se je raven naložb v Uniji znižala. Od leta 2007, ko 

je dosegel najvišjo raven, se je obseg naložb znižal za približno 15 %. Pomanjkanje 

naložb v Uniji je zlasti posledica negotovosti na trgih glede prihodnjih gospodarskih 

gibanj v Uniji in javnofinančnih omejitev v državah članicah. Nezadostne naložbe 

upočasnjujejo gospodarsko okrevanje in negativno vplivajo na ustvarjanje delovnih 

mest, dolgoročne obete za rast in konkurenčnost. 
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(2) Potrebno je celostno ukrepanje, da se ustavi začarani krog, ki ga ustvarja pomanjkanje 

naložb. Za spodbujanje naložb so potrebne strukturne reforme in javnofinančna 

disciplina. Poleg ponovnega zagona pri financiranju naložb lahko to dvoje prispeva k 

vzpostavitvi kroga pozitivnih učinkov, v katerem bodo naložbeni projekti podpirali 

zaposlovanje in povpraševanje ter omogočili trajno povečanje potenciala za rast. 

(3) Skupina G-20 je v okviru globalne infrastrukturne pobude prepoznala pomen naložb za 

spodbujanje povpraševanja ter okrepitev produktivnosti in rasti in se zavezala k 

vzpostavitvi okolja, ki bo omogočilo višjo raven naložb. 

(4) Med gospodarsko in finančno krizo si je Unija ves čas prizadevala spodbujati rast, zlasti 

s pobudami, opredeljenimi v strategiji Evropa 2020, s katero je bil uveden pristop za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast, ter prek evropskega semestra za usklajevanje 

ekonomskih politik. Tudi Evropska investicijska banka (EIB) je okrepila svojo vlogo 

pri izvajanju in spodbujanju naložb v Uniji, delno s povečanjem kapitala decembra 2012. 

Potrebno je nadaljnje ukrepanje za zagotovitev, da bodo potrebe Unije po naložbah 

obravnavane in da bo razpoložljiva likvidnost na trgu učinkovito usmerjena v 

financiranje izvedljivih naložbenih projektov. 

(5) Novoizvoljeni predsednik Komisije je 15. julija 2014 Evropskemu parlamentu predstavil 

sklop političnih usmeritev za Evropsko komisijo. V teh političnih usmeritvah se poziva k 

mobilizaciji „do 300 milijard evrov dodatnih javnih in zasebnih naložb v realni sektor 

gospodarstva v naslednjih treh letih“, da bi spodbudili naložbe za ustvarjanje delovnih 

mest. 
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(6) Komisija je 26. novembra 2014 predstavila sporočilo z naslovom „Naložbeni načrt za 

Evropo“1, ki predvideva ustanovitev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), 

pregleden seznam naložbenih projektov na evropski ravni in vzpostavitev svetovalnega 

vozlišča (evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (...)) ter poudarja pomen 

ambicioznega načrta za odpravo ovir za naložbe in dokončanje enotnega trga. 

(7) Evropski svet je 18. decembra 2014 v sklepih poudaril, da je „spodbujanje naložb in 

odpravljanje nedelovanja trga v Evropi eden od ključnih političnih izzivov“ in da bo 

„nova usmerjenost v naložbe skupaj z zavezo držav članic, da okrepijo strukturne 

reforme in si prizadevajo za rasti prijazno fiskalno konsolidacijo, zagotovila temelje za 

rast in delovna mesta v Evropi“, ter pozval k ustanovitvi Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI) v skupini EIB, s katerim naj bi se v obdobju 2015–2017 mobiliziralo za 

315 milijard EUR novih naložb, skupino EIB pa je pozval, „naj že januarja 2015 

začne izvajati dejavnosti s svojimi sredstvi“. Evropski svet je poudaril tudi, da bo 

„EFSI dopolnjeval in nadgrajeval obstoječe programe EU in tradicionalne 

dejavnosti EIB“. 

(8) EFSI je del celovitega pristopa za obravnavo negotovosti, povezanih z javnimi in 

zasebnimi naložbami. Strategija temelji na treh stebrih: mobilizaciji financiranja za 

naložbe, zagotavljanju financiranja za realni sektor gospodarstva in izboljšanju 

naložbenega okolja v Uniji. 

(8a) Evropska komisija je 13. januarja 2015 predložila sporočilo2, v katerem je 

opredelila, kako bo uporabljala obstoječa pravila Pakta za stabilnost in rast. 

1 Sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki z naslovom „Naložbeni načrt 
za Evropo“. COM(2014) 903 final. 

2  Sporočilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki z naslovom 
„Kako najbolje izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in 
rast“. COM(2015) 12 final. 
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(9) Naložbeno okolje v Uniji bi bilo treba izboljšati z odpravo ovir za naložbe, okrepitvijo 

enotnega trga in izboljšanjem regulativne predvidljivosti. Komisija je napovedala, da 

je njena politična prioriteta „olajšati regulativno breme ob hkratnem ohranjanju 

visoke ravni socialne, zdravstvene in okoljske zaščite ter izbire za potrošnike“ in 

da bo „z obsežno prenovo pravil“ poskrbela, „da bodo prispevala k uresničevanju 

načrta za delovna mesta in rast“3. Komisija in države članice bi si morale 

nemudoma začeti prizadevati za uresničitev te naloge. Te spremljajoče dejavnosti 

naj bi koristile delovanju EFSI, pa tudi širše naložbam v celotni Uniji. 

(10) Namen EFSI bi moral biti i) prispevati k reševanju težav pri financiranju in izvajanju 

produktivnih in strateških naložb v Uniji ter ii) podjetjem in drugim subjektom z 

največ 3 000 zaposlenimi zagotavljati večji dostop do financiranja, s posebnim 

poudarkom na malih in srednjih podjetjih (MSP), kot so opredeljena v tej uredbi 

(...). Poleg tega je primerno, da se koristi večjega dostopa do financiranja razširijo tudi 

na podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo, tj. podjetja z največ 3 000 

zaposlenimi. Premagovanje trenutnih težav na področju naložb v Evropi naj bi 

pripomoglo h krepitvi konkurenčnosti, potenciala rasti ter gospodarske, socialne in 

teritorialne kohezije Unije. 

3  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Delovni program Komisije za 
leto 2015: nov začetek“. COM(2014) 910 final. 
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(11) EFSI bi moral podpirati strateške naložbe z visoko ekonomsko in družbeno dodano 

vrednostjo, ki prispevajo k doseganju ciljev politik Unije4, kot so med drugim projekti 

skupnega interesa, katerih cilji so dokončanje enotnega trga na področju prometne, 

telekomunikacijske in energetske infrastrukture, vključno s prometnimi in 

energetskimi povezavami, ter digitalne infrastrukture, razširitev uporabe obnovljivih 

virov energije ter povečanje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov, razvoj 

in posodobitev energetskega sektorja ter izboljšanje njegove konkurenčnosti in 

zanesljivosti oskrbe z energijo, tudi z uporabo lokalnih virov energije, prispevanje k 

trajnostnemu razvoju ter izkoriščanje morebitnih sinergij med temi sektorji, projekti 

na področju razvoja mest in podeželja, na socialnem področju ter na področju okolja 

in naravnih virov, pa tudi projekti, ki krepijo evropsko znanstveno in tehnološko bazo, 

koristijo družbi ter spodbujajo izkoriščanje gospodarskega in industrijskega 

potenciala politik na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja, vključno z 

raziskovalno infrastrukturo ter zmogljivostmi za pilotne projekte in predstavitve. 

EFSI bi moral podjetjem in drugim subjektom izboljšati dostop do financiranja ter 

okrepiti njihovo konkurenčnost, pri čemer bi morala biti posebna pozornost 

namenjena MSP. Prav tako bi moral prispevati k preoblikovanju v zeleno in 

trajnostno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire, in k ustvarjanju trajnostnih 

delovnih mest. 

(12) Številna MSP in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo po vsej Uniji potrebujejo 

pomoč, da bi lahko pridobila financiranje na trgu, zlasti za naložbe z večjo stopnjo tveganja. 

EFSI bi moral temsubjektom omogočiti, da bolje premostijo pomanjkanje kapitala in 

nedelovanje trga, tako da bi EIB in Evropskemu investicijskemu skladu (EIS) omogočil 

zagotavljanje neposrednih in posrednih kapitalskih injekcij, jamstev za visokokakovostna 

listinjenja posojil ter drugih produktov, ki se zagotavljajo v okviru uresničevanja ciljev 

EFSI. 

4  Med drugim iz Uredbe (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – 
Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104), Uredbe 
(EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi 
Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 
(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129) ter Uredbe (EU) 
št. 1287/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Programa 
za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) (2014–2020) in o razveljavitvi 
Sklepa št. 1639/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 33). 
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(13) EFSI bi bilo treba ustanoviti v okviru EIB, da bi sklad lahko uporabil njene izkušnje in 

dokazane pretekle rezultate (...). Dejavnosti EFSI na področju zagotavljanja financiranja 

MSP in podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo ter drugim subjektom bi bilo treba 

usmerjati prek Evropskega investicijskega sklada (EIS), da bi EFSI lahko uporabljal 

izkušnje EIS pri teh dejavnostih. 

(14) EFSI bi moral podpirati projekte z visoko družbeno in ekonomsko vrednostjo. Zlasti bi se 

moral usmeriti v projekte, ki ustvarjajo trajnostna delovna mesta ter spodbujajo (...) 

dolgoročno rast in konkurenčnost, tudi prek inovacij ter razvoja in razširjanja 

tehnologije. EFSI bi moral podpirati široko paleto finančnih produktov, vključno s 

kapitalskimi in dolžniškimi instrumenti ter jamstvi, da bi čim bolje pokril potrebe 

posameznega projekta. Taka široka paleta produktov naj bi EFSI omogočila prilagajanje 

potrebam trga, hkrati pa spodbujala zasebne naložbe v projekte. EFSI ne bi smel nadomestiti 

ali izriniti zasebnega financiranja, pridobljenega na trgu, temveč bi moral spodbuditi 

zasebno financiranje z odpravo nedelovanja trga ter tako zagotoviti najučinkovitejšo in 

najbolj strateško porabo javnih sredstev. (…) 

(15) EFSI bi moral biti usmerjen v projekte z višjim profilom tveganja (...) kot obstoječi 

instrumenti EIB in Unije, da se zagotovi dodana vrednost glede na obstoječe operacije. EFSI 

bi moral financirati projekte po celotni Uniji, vključno z državami, ki jih je gospodarska in 

finančna kriza najbolj prizadela. EFSI bi bilo treba uporabiti le v primerih, ko ni na voljo 

financiranje po razumnih pogojih iz drugih virov. 

(15a) S tržno naravnanimi spodbudami in dodano vrednostjo EFSI bi bilo treba zagotoviti 

usmerjenost sklada v družbeno in gospodarsko smotrne projekte brez kakršnega koli 

vnaprejšnjega razporejanja po sektorjih ali regijah, zlasti da se obravnavajo velike 

potrebe po naložbah ali nedelovanje trga. Državam članicam, v katerih so finančni trgi 

manj razviti, bi bilo treba zagotoviti ustrezno tehnično podporo, da se lahko dosežejo 

splošni cilji te uredbe. Hkrati bi se moralo EFSI omogočiti, da podpre okolju prijazne 

projekte ter zagotovi koristi industrijam in tehnologijam z visokim potencialom rasti. 

(16) EFSI bi moral biti usmerjen v naložbe, za katere se pričakuje, da bodo ekonomsko 

upravičene in tehnično izvedljive ter da bodo povrnile vložek upnikov. Takšne naložbe bi 

morale vključevati določeno stopnjo ustreznega tveganja, hkrati pa še vedno izpolnjevati 

posebne pogoje za pridobitev financiranja iz EFSI. 
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(16a) EFSI bi moral imeti ustrezno strukturo upravljanja, katere naloga bi morala biti 

skladna s temeljnim namenom, tj. zagotavljanjem primerne uporabe jamstva EU. To 

strukturo upravljanja bi morali sestavljati usmerjevalni odbor, izvršni direktor in 

investicijski odbor. Ne bi smela posegati v odločanje EIB ali vplivati nanj, niti 

nadomestiti njenih organov upravljanja. Usmerjevalni odbor bi moral določiti 

naložbene smernice, na podlagi katerih bi investicijski odbor odločal o uporabi 

jamstva EU, v skladu s cilji iz te uredbe. Izvršni direktor bi moral biti odgovoren za 

vsakodnevno upravljanje EFSI in pripravljati seje investicijskega odbora. 

(17)  Vzpostaviti bi bilo treba investicijski odbor, ki bi sprejemal odločitve o uporabi jamstva EU 

za posamezne projekte in projekte, ki se podpirajo prek nacionalnih spodbujevalnih 

bank ali institucij in naložbenih platform ali skladov, ki niso usmerjeni prek EIS. 

Investicijski odbor bi morali sestavljati neodvisni strokovnjaki, ki imajo strokovno znanje in 

izkušnje na področju operacij, ki prispevajo k doseganju splošnih ciljev EFSI. 

Investicijski odbor bi moral biti odgovoren usmerjevalnemu odboru EFSI, ki bi moral 

nadzirati izpolnjevanje ciljev EFSI. Neodvisnost investicijskega odbora je eden od 

ključnih dejavnikov pri zagotavljanju zaupanja in sodelovanja zasebnega sektorja v 

naložbenem načrtu. 

(18) Da se EFSI omogoči podpiranje naložb, bi morala Unija zagotoviti jamstvo v višini 

16 000 000 000 EUR. Če se jamstvo zagotovi za celoten portfelj, bi moralo biti kritje 

jamstva omejeno glede na vrsto instrumenta, kot so dolžniški in lastniški instrumenti ali 

jamstva, ter kot odstotni delež obsega portfelja neporavnanih obveznosti. Če se jamstvo 

zagotovi v kombinaciji s 5 000 000 000 EUR, ki jih zagotovi EIB, se pričakuje, da bosta 

EIB in EIS s podporo EFSI ustvarila za 60 800 000 000 EUR dodatnih naložb. Ta znesek, tj. 

60 800 000 000 EUR, ki bo podprt z EFSI, naj bi v treh letih od začetka veljavnosti te 

uredbe ustvaril naložbe v Uniji v skupni vrednosti vsaj 315 000 000 000 EUR. Jamstva za 

projekte, zaključene brez unovčitve jamstva v obdobju, v katerem je slednje na voljo, so 

na razpolago za podporo novim operacijam. 
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(18a) Komisija bi morala v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu 

parlamentu in Svetu predložiti poročilo z neodvisno oceno uporabe jamstva EU in 

izpolnjevanja splošnih ciljev iz te uredbe, vključno z mobilizacijo zasebnega kapitala, 

ter oceno dodane vrednosti EFSI, profila tveganja operacij, ki jih podpira EFSI, 

makroekonomskega vpliva EFSI, vključno z vplivom na rast in zaposlovanje, storitev, 

ki jih zagotavlja evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH), ter izpolnjevanja 

ciljev EFSI in EIAH. Poročilu bi bilo treba po potrebi priložiti predlog Evropskemu 

parlamentu in Svetu za spremembo te uredbe, tudi glede odobritve nadaljnjih 

projektov s strani investicijskega odbora in nadaljnjega podaljševanja jamstva EU 

prek obdobja, določenega v tej uredbi. 

(19) Da bi cilj, tj. 315 milijard EUR, dosegli čim prej, bi morale nacionalne spodbujevalne 

banke ali institucije ter naložbene platforme in skladi ob podpori jamstva EFSI imeti 

pomembno vlogo pri določanju izvedljivih projektov, razvoju in, kadar je to ustrezno, 

združevanju projektov ter privabljanju morebitnih vlagateljev. V tem okviru bi 

moralo biti mogoče vzpostaviti večdržavne platforme za spodbujanje čezmejnih 

projektov ali skupin projektov v več državah članicah. 

(20) (...) Tretje osebe bi morale imeti možnost skupaj z EFSI zagotoviti sofinanciranje za 

projekte, in sicer bodisi za posamezne projekte ali prek naložbenih platform (...). 

(21) EFSI bi moral dopolnjevati in nadgrajevati obstoječe programe EU in tradicionalne 

dejavnosti EIB. V tem okviru bi bilo treba spodbujati dosledno uporabo vseh 

obstoječih in dodeljenih virov EU v skladu z veljavnimi pravili. Če so izpolnjena vsa 

ustrezna merila za upravičenost, bi morale države članice imeti možnost, da uporabijo vse 

vrste financiranja Unije za prispevanje k financiranju upravičenih projektov, podprtih z 

jamstvom EU. Prožnost tega pristopa naj bi omogočila kar največji potencial za pritegnitev 

vlagateljev na naložbenih področjih, ki jih podpira EFSI. 
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(22) Infrastrukturne in projektne naložbe, ki jih podpira EFSI, bi morale biti v skladu s Pogodbo 

o delovanju Evropske unije (PDEU) usklajene s pravili o državni pomoči. Komisija je v ta 

namen in zaradi ocenjevanja skladnosti s pravili o državni pomoči napovedala, da bo 

oblikovala niz temeljnih načel (…), ki jih bo moral projekt izpolnjevati, da bo upravičen do 

podpore iz EFSI. Če projekt izpolnjuje ta merila in prejme podporo iz EFSI, je Komisija 

napovedala, da bo vsaka nacionalna dopolnilna podpora ocenjena po poenostavljeni in 

pospešeni oceni skladnosti s pravili o državni pomoči, pri čemer bo Komisija dodatno 

preverila tudi sorazmernost državne podpore (odsotnost čezmernega nadomestila). Komisija 

je napovedala tudi, da bo pripravila nadaljnje smernice glede teh temeljnih načel, da bi 

zagotovila učinkovito uporabo javnih sredstev. Zahteva po skladnosti z načeli o državni 

pomoči bi morala prispevati k učinkovitosti uporabe sredstev EFSI. 

(23) Ker je bilo v Uniji potrebno takojšnje ukrepanje, sta EIB in EIS v letu 2015 pred začetkom 

veljavnosti te uredbe, sklenitvijo sporazuma o EFSI ter imenovanjem članov 

investicijskega odbora in izvršnega direktorja morda financirala dodatne projekte, ki ne 

spadajo v njun običajen profil delovanja. Da bi bili ukrepi, določeni v tej uredbi, čim bolj 

koristni, bi bilo treba omogočiti, da se takšni dodatni projekti lahko vključijo v kritje z 

jamstvom EU, če ustrezajo vsebinskim pogojem, določenim v tej uredbi. 

(24) Operacije financiranja in naložbene operacije EIB, ki jih podpira EFSI, bi bilo treba 

upravljati v skladu s predpisi in postopki EIB, vključno z ustreznimi nadzornimi ukrepi in 

ukrepi za preprečevanje utaje davkov, ter ustreznimi predpisi in postopki, ki se nanašajo na 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Računsko sodišče, vključno s tristranskim 

sporazumom med Evropsko komisijo, Računskim sodiščem in EIB. 

(25) EIB bi morala redno ocenjevati dejavnosti, ki jih podpira EFSI, da bi ocenila njihovo 

ustreznost, uspešnost in učinek ter opredelila načine za izboljšanje prihodnjih dejavnosti. 

Takšne ocene bi morale prispevati k odgovornosti in analizi trajnosti. 
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(26) Poleg operacij financiranja in naložbenih dejavnosti, ki se bodo izvajale prek EFSI, bi bilo 

treba vzpostaviti tudi evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH). Slednje naj bi 

zagotavljalo okrepljeno podporo pri razvoju in pripravi projektov v celotni Uniji, pri čemer 

bo gradilo na strokovnem znanju Komisije, EIB, nacionalnih spodbujevalnih bank in 

institucij ter organov upravljanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

Vzpostaviti bi bilo trebaenotno vstopno točko za vprašanja, povezana s tehnično pomočjo 

za naložbe v Uniji, in okrepiti tehnično pomoč, ki se zagotavlja nosilcem projektov na 

lokalni ravni. Nove storitve EIAH bi se morale zagotoviti poleg tistih, ki so že na voljo 

v okviru drugih programov Unije, tako da ne bi nikakor vplivale na raven in obseg 

podpore, ki se zagotavlja v okviru teh programov. Za dodatne storitve, ki jih 

zagotavlja EIAH, bi bilo treba predvideti ustrezno financiranje. 

 (27) Za kritje tveganj, povezanih z jamstvom EU za EIB, bi bilo treba vzpostaviti jamstveni sklad 

(v nadaljnjem besedilu: jamstveni sklad). Jamstveni sklad bi se moral vzpostaviti s 

postopnimi vplačili iz splošnega proračuna Unije. Jamstveni sklad bi moral pozneje 

prejemati tudi prejemke (…) od projektov, ki so prejeli podporo iz EFSI, ter izterjane zneske 

od dolžnikov, ki niso poravnali obveznosti, če je jamstveni sklad že izpolnil zaveze glede 

jamstva do EIB. 

(28) Jamstveni sklad je namenjen zagotavljanju likvidnostne rezerve za splošni proračun Unije za 

izgube, ki nastanejo EFSI pri izpolnjevanju njegovih ciljev. Izkušnje v zvezi z naravo 

naložb, ki naj bi jih podpiral EFSI, kažejo, da bi bilo ustrezno oblikovati rezervacije za 

jamstveni sklad v obsegu 50 % celotnega jamstva Unije (...). 

(28a) Vsa vplačila v jamstveni sklad in proračunske odločitve, ki so kako drugače povezane z 

delovanjem EFSI, bi morale biti povsem skladne s pogoji iz večletnega finančnega 

okvira, Evropski parlament in Svet pa bi jih morala odobriti z letnim proračunskim 

postopkom. 

(29) [Prestavljeno v uvodno izjavo (36a).] 
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(30) Glede na naravo njune zasnove niti jamstvo EU, dano EIB, niti jamstveni sklad nista 

„finančna instrumenta“ v smislu Uredbe (EU) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta5. 

(31) V Uniji obstaja precejšnje število potencialnih projektov, ki so ekonomsko in tehnično 

izvedljivi, vendar se zaradi pomanjkanja gotovosti in preglednosti pri takih projektih ne 

financirajo. Pogosto je razlog v tem, da zasebni vlagatelji ne vedo za projekte ali pa nimajo 

dovolj informacij, da bi lahko ocenili naložbena tveganja. Komisija in EIB bi morali (...) 

spodbujati vzpostavitev preglednega seznama sedanjih in prihodnjih (...) projektov v Uniji, 

ki so primerni za naložbe. Ta „seznam projektov“ bi moral zagotavljati, da so informacije o 

naložbenih projektih redno na voljo javnosti v strukturirani obliki, da se vlagateljem 

zagotovi dostop do teh informacij. 

(32) Države članice bi morale imeti možnost, da sodelujejo pri vzpostavitvi seznama 

evropskih naložbenih projektov, tudi tako, da Komisiji in EIB zagotavljajo informacije 

o naložbenih projektih na svojem ozemlju. Komisija in EIB bi se morali pred 

vzpostavitvijo seznama ustrezno posvetovati z državami članicami, strokovnjaki in 

deležniki o načelih in smernicah za projekte, ki naj bi bili vključeni na seznam, tudi o 

mehanizmih za preprečitev objave projektov, ki bi lahko spodkopali nacionalno 

varnost, in o predlogi za objavo informacij o posameznih projektih. 

5 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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(33) Čeprav lahko EIB uporabi projekte, opredeljene v seznamu projektov, za opredelitev in 

izbor projektov, ki bodo prejeli podporo iz EFSI, bi moral biti seznam projektov širši in 

zajemati projekte iz celotne Unije. Seznam lahko vključuje projekte, ki se lahko v celoti 

financirajo iz sredstev zasebnega sektorja ali s pomočjo drugih instrumentov, zagotovljenih 

na evropski ali nacionalni ravni. (...) Vključitev projekta na seznam projektov ne bi 

smela pomeniti odobritve ali izvzetja kakršne koli javnofinančne podpore na ravni EU 

ali nacionalni ravni. 

(34) Da se zagotovi odgovornost do evropskih državljanov, bi morala EIB redno poročati 

Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih in učinku EFSI. Komisija bi morala redno 

poročati o stanju jamstvenega sklada. 

(35) (…) 

(36) Ker države članice, kar zadeva finančne omejitve pri naložbah, (...) ne morejo 

zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. podpirati naložb Unije in zagotoviti večjega dostopa 

subjektov do financiranja, in ker je te cilje glede na njihov obseg in učinke mogoče bolje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je 

določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz 

navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih 

ciljev. 
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(36a) [prestavljeno iz uvodne izjave (29)] 

 Da se zagotovi delno financiranje prispevka iz splošnega proračuna Unije, bi bilo treba 

zmanjšati razpoložljiva sredstva za program Obzorje 2020 – Okvirni program za raziskave 

in inovacije 2014–2020, določen z Uredbo (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta6, ter za Instrument za povezovanje Evrope, določen z Uredbo (EU) št. 1316/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta7. Cilji navedenih programov se s skladom EFSI ne 

podvajajo. Vendar naj bi se z zmanjšanjem sredstev za navedena programa zaradi 

financiranja jamstvenega sklada zagotovila višja raven financiranja na nekaterih področjih 

obeh programov, kot bi se lahko z obstoječima programoma, vključno z energetskimi 

povezavami, prometom in digitalno infrastrukturo ter inovacijami, raziskavami in 

razvojem. EFSI naj bi z jamstvom EU ustvaril finančni vzvod, tako da bi se finančni učinek 

na navedenih področjih raziskav, razvoja in inovacij ter prometne, telekomunikacijske in 

energetske infrastrukture multipliciral v primerjavi s porabo virov (...) v obliki nepovratnih 

sredstev v okviru načrtovanih programov Obzorje 2020 in Instrument za povezovanje 

Evrope. (…) 

(36b) Uredbo (EU) št. 1291/2013 in Uredbo (EU) št. 1316/2013 bi bilo zato treba ustrezno 

spremeniti. 

(36c) Komisija in EIB bi morali skleniti sporazum, v katerem bi opredelili pogoje za 

upravljanje EFSI iz te uredbe. Ta sporazum ne bi smel posegati v pristojnosti 

zakonodajalca Unije, (...) proračunskega organa in EIB, kot so določene v Pogodbah, 

in bi zato moral biti omejen zlasti na tehnične in upravne elemente, ki  so, čeprav 

nebistveni, potrebni za učinkovito izvajanje EFSI – 

6 Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 in 
razveljavitvi Sklepa št. 1982/2006/ES (UL L 347, 20.12.2013, str. 104). 

7 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in 
razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL L 348, 20.12.2013, str. 129). 
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

POGLAVJE I – Uvodne določbe 

Člen –1a 

Namen in področje urejanja 

Ta uredba vzpostavlja Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), jamstvo EU in jamstveni 

sklad EU. Poleg tega vzpostavlja evropsko svetovalno vozlišče za naložbe (EIAH) in pregleden 

seznam sedanjih in potencialnih prihodnjih naložbenih projektov v Uniji. 

[prestavljeno iz člena 1] 

Namen EFSI je v Uniji podpreti – in sicer tako, da bo EIB sposobna na podlagi sklada 

prevzemati tveganja (...)–: 

a) (…) naložbe; (…) 

b)(…) večji dostop do financiranja za podjetja in druge subjekte, ki zaposlujejo več kot 3000 ljudi, 

s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih. (...) 

Uredba v ta namen določa pravila, po katerih bo Komisija z EIB sklenila sporazum o 

upravljanju EFSI in sporazum z EIB o izvajanju EIAH. 
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Člen –1b 

Opredelitev pojmov 

Samo v tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 

(a) „nacionalne spodbujevalne banke ali institucije“ pomenijo pravne subjekte, ki na 

profesionalni podlagi opravljajo finančne dejavnosti in imajo pooblastilo države članice, 

da bodisi na državni, regionalni ali lokalni ravni opravljajo dejavnosti javnega razvoja 

ali promocijske dejavnosti; 

(b) „naložbene platforme“ pomenijo subjekte s posebnim namenom, upravljane račune, 

ureditve o skupnem financiranju ali delitvi tveganja, ki temeljijo na pogodbi, ali 

dogovore, sklenjene na katere koli druge načine, s katerimi subjekti usmerjajo finančni 

prispevek za financiranje več naložbenih projektov; 

(c) „mala in srednja podjetja“ ali „MSP“ pomenijo mikro, mala in srednja podjetja, kot so 

opredeljena v Priporočilu št. 2003/361/ES; 

(d) „podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo“ pomenijo pravne subjekte z do 3 000 

zaposlenimi, ki niso MSP; 

(e) „sporazum o EFSI“ pomeni pravni instrument, s katerim Komisija in EIB podrobno 

opredelita pogoje za upravljanje EFSI, določene v tej uredbi; 

(f) „sporazum o EIAH“ pomeni pravni instrument, s katerim Komisija in EIB podrobno 

opredelita pogoje za izvajanje EIAH, določene v tej uredbi; 
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(g)„dodana vrednost“ pomeni podporo s strani EFSI operacijam, ki odpravljajo tržne 

pomanjkljivosti ali neoptimalne naložbene okoliščine in ki jih v določenem 

obdobju ni bilo mogoče izvesti v okviru običajnih instrumentov EIB brez podpore 

EFSI oziroma v istem obdobju v enaki meri v okviru EIF in instrumentov EU. 

Projekti, ki jih podpira EFSI, podpirajo rast in nova delovna mesta, običajno pa 

imajo večji profil tveganja kot projekti, ki jih podpirajo običajne operacije EIB, 

portfelj EFSI pa ima na splošno večji profil tveganja kot trenutni portfelj naložb, 

ki jih v okviru svojih običajnih naložbenih politik podpira EIB. 

 

POGLAVJE I – Evropski sklad za strateške naložbe 

Člen 1 

Evropski sklad za strateške naložbe 

[črtano: prvi pododstavek odstavka 1 prestavljen v člen 2, drugi pododstavek odstavka 1 

prestavljen v člen –1a] 

Člen 2 

(…) Sporazum o EFSI 

–1. Komisija sklene sporazum z EIB o upravljanju EFSI. 

 

1. Sporazum o EFSI vsebuje (...) naslednje: 

 

(a)  ureditve v zvezi z vzpostavitvijo EFSI ter znesek in pogoje finančnega prispevka, ki jih 

zagotovi EIB, vključno 

 

(i)z določbami, ki urejajo vzpostavitev EFSI kot ločenega, jasno prepoznavnega in 

preglednega instrumenta in posebnega računa, ki ga upravlja EIB in katerega 

operacije se jasno razlikujejo od drugih operacij EIB; 
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(ii)z zneskom in pogoji finančnega prispevka, ki ga zagotovi EIB prek EFSI in ne sme 

biti nižji od 5 000 000 000 EUR v jamstvih ali gotovini; 

(iii)s pogoji financiranja ali jamstev, ki jih mora EIB zagotoviti Evropskemu 

investicijskemu skladu (v nadaljnjem besedilu: EIS) prek EFSI; 

(iv)z določbo, da mora biti oblikovanje cen operacij v okviru jamstva EU v skladu s 

splošno politiko oblikovanja cen EIB; 

 

(b) določbe glede ureditev upravljanja v zvezi z EFSI, v skladu s členom 3 in brez poseganja v 

Protokol (št. 5) o statutu Evropske investicijske banke, vključno 

(i)s sestavo in številom članov usmerjevalnega odbora, ki ni višje od štiri; 

(ii)s postopkom za imenovanje izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja, 

njuno plačo in delovnimi pogoji, ki morajo biti v skladu z določbami glede 

osebja EIB, pravili in postopki za njuno zamenjavo na funkciji ter glede 

odgovornosti; 

(iii)s postopkom za imenovanje in razrešitev članov investicijskega odbora, njihovo plačo 

in delovnimi pogoji, pravili o glasovanju v investicijskem odboru, ki določajo 

kvorum in dodelitev glasov vsakemu članu; 

(iv)z zahtevo, da usmerjevalni odbor in investicijski odbor sprejmeta vsak svoj poslovnik; 

 

(v)z zahtevo, da operacije financiranja in naložbene operacije, ki jih podpre EFSI, na 

koncu odobrijo organi upravljanja EIS, v skladu z določbami iz Protokola (št. 

5) o statutu Evropske investicijske banke; 
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(c)ureditve glede jamstva EU, ki so brezpogojne, nepreklicne, jamstvo na prvi poziv v korist 

EIB, vključno 

(i)s podrobnimi pravili o zagotavljanju jamstva EU v skladu s členom 7, med drugim s 

podrobnostmi o njegovem kritju in določenem kritju za portfelje posameznih 

vrst instrumentov; 

(ii)z zahtevami, da mora biti plačilo za prevzem tveganj porazdeljeno med vplačnike 

sorazmerno z njihovim deležem tveganja. Plačila Uniji in plačila iz jamstva EU 

se opravijo pravočasno in potekajo le po obračunu plačil in izgub iz naslova 

operacij financiranja; 

(iii)z zahtevami, ki urejajo uporabo jamstva EU v skladu s členom 5 te uredbe, med 

drugim glede plačilnih pogojev, kot so specifični časovni okviri, obresti na 

zapadle zneske in potrebne ureditve v zvezi z likvidnostjo; 

(iv)z določbami in postopki v zvezi z izterjavo terjatev, ki je zaupana EIB, v skladu s 

členom 7(4); 

 

(d) načine za odobritev uporabe jamstva EU za posamezne projekte s strani investicijskega 

odbora ali prek naložbenih platform ali prek nacionalnih spodbujevalnih bank ali institucij v 

skladu s to uredbo in zlasti členom 2a; 

 

(e)  postopke za oddajo naložbenih predlogov in odobritev predlogov za uporabo jamstva 

EU, vključno 

(i) s postopkom za posredovanje projektov investicijskemu odboru; 

(ii) z zahtevo, da postopek za predložitev in odobritev predlogov za uporabo 

jamstva EU ne posega v pravila odločanja EIB iz Protokola (št. 5) o statutu 

Evropske investicijske banke, in zlasti člena 19 statuta; 

 

6831/15   sab/bj/BJ,SAB/jh 19 
 DGG 1A  SL 
 



(iii) s pravili, ki podrobneje opredeljujejo prehodne določbe v okviru člena 20 in 

predvsem način, kako bodo operacije, ki jih odobri EIB v obdobju iz člena 20, 

vključene v kritje z jamstvom EU; 

(f)  ureditve poročanja, spremljanja in odgovornosti v zvezi z EFSI, vključno 

(i) z operativnimi obveznostmi poročanja, ki jih ima EIB in po potrebi v 

sodelovanju z EIS, v skladu s členom 10 te uredbe; 

(ii) z obveznostmi računovodskega poročanja, ki izhajajo iz EFSI; 

(iii) s pravili v zvezi z revidiranjem in bojem proti goljufijam, v skladu s členoma 14 

in 15 te uredbe; 

(iv) s ključnimi kazalniki uspešnosti, predvsem kar zadeva uporabo jamstva EU, 

izpolnjevanje splošnih ciljev, določenih v členu 2a, mobilizacijo zasebnega 

kapitala in makroekonomski vpliv EFSI, vključno z njegovim učinkom na 

podporo naložbam; 

 

(g)  postopke in pogoje za spremembo sporazuma, ki se lahko izvede na pobudo Komisije ali 

EIB in vključuje obveznost poročanja Svetu in Evropskemu parlamentu glede spremembe; 

 

(h)  vse druge pogoje upravne in organizacijske narave, ki so potrebni za upravljanje EFSI, 

v kolikor omogočajo pravilno uporabo jamstva EU. 

 

 

2. Sporazum o EFSI določa tudi, da: 

 

(a) dejavnosti EFSI, ki jih izvaja EIS, upravljajo organi upravljanja EIS; 

 

(b) je treba plačila, ki se dodelijo Uniji iz naslova operacij, ki jih podpira EFSI, zagotoviti 

po odbitku plačil zaradi unovčitve jamstva EU in posledično stroškov v skladu s členom 5(3) 

in sporazumom EIAH. 
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Člen 2a 

Merila ustreznosti za uporabo jamstva EU 

1. Sporazum o EFSI določa, da mora EFSI podpirati projekte, ki: 

(a)  so skladni s politikami Unije; 

(b) so ekonomsko upravičeni in tehnično izvedljivi; 

(c)  zagotavljajo dodano vrednost in 

(d) kjer je to možno, zagotavljajo čim večjo mobilizacijo kapitala zasebnega sektorja. 

2. Poleg tega sporazum o EFSI določa, da EFSI podpira projekte za uresničitev 

katerega koli od naslednjih splošnih ciljev: 

(a) razvoj infrastrukture; 

(b) raziskave ter razvoj in inovacije; 

(c) naložbe v izobraževanje in usposabljanje, zdravje ter informacijsko in 

komunikacijsko tehnologijo; 

(d) razvoj energetskega sektorja; 

(e) zagotavljanje finančne podpore za podjetja in druge subjekte, ki zaposlujejo več 

kot 3000 ljudi, s posebnim poudarkom na MSP. 

3. Usmerjevalni odbor pri oblikovanju naložbene politike in politike tveganja za 

podporo EFSI upošteva dejstvo, da se je treba izogibati čezmerni izpostavljenosti 

znotraj določenega sektorja ali geografskega območja. 
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Člen 3 

Upravljanje EFSI 

–1. Organi upravljanja iz tega člena si pri izvajanju nalog, ki so jim dodeljene s to 

uredbo, prizadevajo zgolj za cilje, ki jih določa ta uredba. 

1. Sporazum o EFSI določa, da mora EFSI upravljati usmerjevalni odbor, ki mora za namene 

uporabe jamstva EU določiti strateške usmeritve ter politike in postopke glede strateškega 

dodeljevanja sredstev in poslovanja, vključno z naložbeno politiko za projekte, za katere 

lahko EFSI zagotavlja podporo, obravnavo naložbenih platform in profilom tveganja 

EFSI v skladu s cilji na podlagi člena 2a(2). Usmerjevalni odbor sprejme naložbene 

smernice za uporabo jamstva EU, ki jih izvaja investicijski odbor. Naložbene 

smernice se objavijo. 

1a.  Število članov usmerjevalnega odbora določita Komisija in EIB, in sicer na podlagi 

višine prispevkov iz proračuna EU in od EIB v obliki gotovine ali jamstev. 

Usmerjevalni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika. Usmerjevalni odbor 

sprejema odločitve soglasno. 

2. (…) 

3. (…) 

 4. Sporazum o EFSI določa, da ima EFSI izvršnega direktorja, ki je odgovoren za tekoče 

upravljanje EFSI ter pripravo in vodenje sestankov investicijskega odbora iz odstavka 5. 

Izvršnemu direktorju pomaga namestnik izvršnega direktorja. 

Izvršni direktor usmerjevalnemu odboru vsako četrtletje poroča o dejavnostih EFSI. 
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Predsednik EIB v okviru odprtega in preglednega izbirnega postopka v skladu s 

postopki EIB in na predlog usmerjevalnega odbora imenuje izvršnega direktorja in 

namestnika izvršnega direktorja za triletni mandat, ki se lahko enkrat podaljša. 

5. Sporazum o EFSI določa, da mora imeti EFSI investicijski odbor, ki mora biti odgovoren 

za preučitev vseh potencialnih operacij, brez poseganja v člen 6(5), v skladu z 

naložbenimi politikami EFSI, in odobritev jamstva EU za operacije v okviru te uredbe. 

Investicijski odbor sestavlja osem neodvisnih strokovnjakov in izvršni direktor. Neodvisni 

strokovnjaki imajo obsežne relevantne tržne izkušnje (...) in jih imenuje usmerjevalni 

odbor za največ triletni mandat, ki se lahko podaljša in v celoti ni daljši od šestih let. 

Strokovnjaki investicijskega odbora se imenujejo na podlagi odprtega in preglednega 

izbirnega postopka. Usmerjevalni odbor pri imenovanju strokovnjakov v investicijski 

odbor zagotovi, da je sestava tega odbora raznolika, kar zagotavlja njegovo dobro 

poznavanje sektorjev iz člena 2a in geografskih trgov znotraj Unije. 

Usmerjevalni odbor EFSI nadzira izpolnjevanje ciljev EFSI. 

Ko člani investicijskega odbora sodelujejo pri njegovih dejavnostih, svoje dolžnosti 

opravljajo nepristransko in v interesu EFSI. Pri izvajanju smernic, ki jih določi 

upravni odbor, in sprejemanju odločitev o uporabi jamstva EU, ne smejo zahtevati 

niti sprejemati navodil od EIB, institucij Unije, držav članic ali katerega koli drugega 

javnega ali zasebnega organa. Vzpostavijo se ustrezne organizacijske ureditve za 

zagotovitev operativne neodvisnosti investicijskega odbora, brez poseganja v 

analitično, logistično in administrativno podporo investicijskemu odboru, ki mu jo 

zagotavlja osebje EIB. 

Investicijski odbor sprejema odločitve z navadno večino. 
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POGLAVJE II – Jamstvo EU in jamstveni sklad EU 

Člen 4  

Jamstvo EU 

Unija zagotovi jamstvo Evropski investicijski banki za operacije financiranja ali naložbene 

operacije, ki se izvajajo v Uniji ali med državami članicami in državami, ki sodijo v okvir 

evropske sosedske politike, vključno s strateškim partnerstvom, politiko širitve ter Evropskim 

gospodarskim prostorom ali Evropskim združenjem za prosto trgovino, ali med državami 

članicami in čezmorskimi državami ali ozemlji, kot je določeno v Prilogi II k Pogodbi o 

delovanju Evropske unije; navedene operacije so zajete v tej uredbi in sporazumu o EFSI (v 

nadaljnjem besedilu: jamstvo EU). (…) 

Člen 5 

Zahteve za uporabo jamstva EU 

1. Pogoj za dodelitev jamstva EU je, da začne veljati sporazum o EFSI. 

2. Jamstvo EU se dodeli za operacije financiranja in naložbene operacije EIB, ki jih odobri 

investicijski odbor iz člena 3(5), ali za financiranje EIS, da bi ta lahko izvajal operacije 

financiranja in naložbene operacije EIB v skladu s členom 7(2). (…) 

2a. Jamstvo EU se lahko odobri za operacije financiranja in naložbene operacije EIB, ki 

jih odobri investicijski odbor [OP vstaviti datum: 4 leta po začetku veljavnosti te 

uredbe] in za katere se do 30. junija 2020 podpiše pogodba med EIB in upravičencem 

ali finančnim posrednikom. 

2b. Jamstvo EU se lahko odobri za financiranje ali jamstva EIS za izvedbo operacij 

financiranja in naložbenih operacij EIB v skladu s členom 7(2), ki jih odobri svet 

direktorjev EIS do [OP vstaviti datum: 4 leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe] 

in za katere se do 30. junija 2020 podpiše pogodba med EIS in finančnim 

posrednikom. 
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3. EIB v skladu s členom 17 statuta EIB določi, da upravičenci do operacij financiranja 

krijejo vse stroške, povezane z EFSI. Ne glede na pododstavka 2 in 3 tega odstavka se iz 

splošnega proračuna Unije ne krijejo nobeni upravni odhodki ali kakršne koli druge 

pristojbine EIB za dejavnosti financiranja in naložbene dejavnosti, ki jih EIB izvaja v 

skladu s to uredbo. 

EIB lahko uporabi jamstvo EU do najvišje zgornje meje, ki ustreza 1 % skupnih 

neporavnanih obveznosti iz naslova jamstva EU, za kritje stroškov, ki bi bili zaračunani 

upravičencem do operacij financiranja in naložbenih operacij, vendar vse od 

neizpolnjevanja obveznosti niso bili izterjani. 

 Poleg tega lahko EIB uporabi jamstvo EU za kritje ustreznega dela morebitnih 

stroškov izterjave, razen če se ta odbije od prihodkov izterjave in morebitnih 

stroškov, povezanih z upravljanjem likvidnosti. 

Če EIB v imenu EFSI zagotovi financiranje EIS, ki je krito z jamstvom EU v skladu s 

členom 7(2), se pristojbine EIS lahko krijejo iz proračuna Unije. 

4. (...) Za sofinanciranje upravičenih projektov, v katere vlaga EIB, sama ali prek EIS, s 

podporo jamstva EU, lahko države članice uporabijo katero koli obliko financiranja 

Unije, tudi instrumente, uvedene v okviru vseevropskih omrežij ter industrijske in 

strukturne politike Unije, če so izpolnjena merila za ustreznost zadevnih 

instrumentov in tudi EFSI. 
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Člen 6  

Upravičeni instrumenti 

1. Za namene člena 2a(2) EIB uporablja jamstvo EU za kritje tveganj za instrumente iz 

drugega odstavka tega člena in v skladu s členom 7. 

2. Za kritje z jamstvom EU so upravičeni naslednji instrumenti(...): 

(a) posojila EIB, jamstva, posredna osebna jamstva, instrumenti kapitalskih trgov, katera koli 

druga oblika instrumentov za financiranje ali izboljšanje kreditne kvalitete ter naložbe v 

lastniški kapital ali navidezni lastniški kapital, tudi prek nacionalnih spodbujevalnih 

bank ali institucij, naložbenih platform ali skladov. Ti instrumenti se odobrijo, pridobijo 

ali izdajo v korist operacij, ki se izvajajo v Uniji, v skladu s to uredbo, kadar pa je bilo 

odobreno financiranje EIB, pa v skladu s sporazumom o financiranju ali transakcijo, ki 

jo je podpisala ali sklenila EIB, ki ni niti potekel niti bil preklican; 

 

(b) financiranje EIB, zagotovljeno Evropskemu investicijskemu skladu za posojila, jamstva, 

posredna osebna jamstva, katero koli drugo obliko instrumentov za financiranje ali 

izboljšanje kreditne kvalitete, instrumente kapitalskih trgov ter naložbe v lastniški kapital 

ali navidezni lastniški kapital, tudi prek nacionalnih promocijskih bank ali institucij 

naložbenih platform ali skladov. Ti instrumenti se odobrijo, pridobijo ali izdajo v korist 

operacij, ki se izvajajo v Uniji, v skladu s to uredbo, kadar pa je bilo odobreno financiranje 

EIS, pa v skladu s sporazumom o financiranju ali transakcijo, ki jo je podpisala ali 

sklenila EIB, ki ni niti potekel niti bil preklican. 

3. EIB lahko tudi odobri jamstvo nacionalni spodbujevalni banki ali instituciji v okviru 

posrednega jamstva Unije. 
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4. EIB lahko vlaga s podporo EFSI v naložbeno platformo. EIB lahko tudi odobri 

jamstvo iz te uredbe naložbeni platformi v okviru posrednega jamstva Unije. 

5. Za uporabo jamstva EU za operacije iz odstavkov 2(a), 3 in 4 je treba pridobiti 

predhodno odobritev investicijskega odbora. Povezani projekti operacij financiranja 

ali naložbenih operacij EIB ali projekti, ki se izvajajo prek nacionalne spodbujevalne 

banke ali institucije ali investicijske platforme in so sestavljeni iz več povezanih 

projektov, se praviloma predložijo v odobritev investicijskemu odboru skupaj, razen 

če ta odloči drugače. Investicijski odbor odloči, ali je treba operacije, ki se izvajajo 

prek nacionalne spodbujevalne banke ali institucije ali naložbene platforme, za 

katero je že odobril uporabo jamstva EU s strani EIB, predložiti v odobritev. 

6. EIS lahko kot del svojih operacij v okviru EFSI odobri jamstvo nacionalni 

promocijski banki ali instituciji ali naložbeni platformi oziroma investira v naložbeno 

platformo. 

Člen 7 

Kritje in pogoji jamstva EU 

1. (...) Jamstvo EU v katerem koli trenutku znaša največ 16 000 000 000 EUR; od tega se 

največ 2 500 000 000 EUR lahko dodeli za financiranje s strani EIB ali jamstva EIB v 

korist EIS v skladu z odstavkom 2. (...) Skupna neto plačila iz splošnega proračuna Unije 

v okviru jamstva EU (...) ne presegajo zneska 16 000 000 000 EUR. 
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2. V skladu s členom 2(1)(c)(ii) se plačilo za prevzem tveganj portfelja porazdeli med 

vplačnike sorazmerno z njihovim deležem tveganja pri prevzemu tveganj. Jamstvo EU 

je ustrezno za zagotavljanje jamstva za prvo izgubo za portfelj ali celotnega jamstva. 

Jamstvo EU se lahko odobri po načelu enakovrednosti (pari passu) z drugimi vplačniki. 

 Če EIB zagotovi financiranje ali jamstva Evropskemu investicijskemu skladu za izvajanje 

operacij financiranja in naložbenih operacij EIB, jamstvo EU zagotavlja celotno jamstvo za 

financiranje s strani EIB, pod pogojem, da EIB zagotovi enak znesek financiranja ali 

jamstev brez jamstva EU. Znesek, zavarovan z jamstvom EU, ne presega 2 500 000 000 

EUR. 

3. Če EIB unovči jamstvo EU v skladu s sporazumom o EFSI, Unija izvrši plačilo na poziv v 

skladu s pogoji zadevnega sporazuma. 

4. Če Unija izvrši kakršno koli plačilo na podlagi jamstva EU, EIB izterja terjatve za plačane 

zneske in izterjane zneske povrne Uniji. 

5.  Za instrumente iz člena 6 se jamstvo EU zagotovi kot garancija na poziv, ki zajema: 

– za dolžniške instrumente iz člena 6(2)(a): glavnico in vse obresti ter vse zneske, 

dolgovane EIB, ki jih ta institucija ne prejme, v skladu s predpisi o finančnih 

operacijah do neizpolnjevanja obveznosti; 

– za naložbe v lastniški kapital iz člena 6(2)(a): vložene zneske in stroške financiranja, 

povezane z njimi; 

– za operacije iz člena 6(2)(b): uporabljene zneske in stroške financiranja, povezane z 

njimi. 

Jamstvo EU zajema tudi zneske iz drugega in tretjega pododstavka člena 5(3). 
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Člen 8  

Jamstveni sklad EU 

1. Ustanovi se jamstveni sklad EU (v nadaljnjem besedilu: jamstveni sklad), iz katerega se 

izvrši plačilo EIB v primeru unovčitve jamstva EU. 

2. Sklad se financira iz: 

(a) plačil iz splošnega proračuna Unije, 

(b) donosov na investirana sredstva jamstvenega sklada; 

(c) zneskov, izterjanih od dolžnikov, ki niso poravnali obveznosti, v skladu s postopkom 

izterjave, določenim v sporazumu o EFSI, kot je določeno v členu 2(1)(c)(iv), 

(d)  prihodkov in drugih plačil, ki jih Unija prejme v skladu s sporazumom o EFSI. 

3. Vplačila v jamstveni sklad, določena v točkah (b) in (d) odstavka 2 tega člena, pomenijo 

notranje namenske prejemke v skladu s členom 21(4) Uredbe (EU) št. 966/2012. 

4.  Sredstva jamstvenega sklada, ki se skladu zagotovijo skladno z odstavkom 2, neposredno 

upravlja Komisija, vlagajo pa se v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in 

so skladna z ustreznimi bonitetnimi pravili. 

5. Vplačila v jamstveni sklad iz odstavka 2 se uporabijo, da se doseže ustrezna raven, ki 

odraža celotne obveznosti jamstva EU (v nadaljnjem besedilu: ciljni znesek). Ciljni znesek 

je določen na 50 % celotnih obveznosti Unije iz naslova jamstva. 

V začetnem obdobju se ciljni znesek doseže s postopnimi vplačili sredstev iz točke (a) 

odstavka 2(...). Če med začetnim uvajanjem jamstvenega sklada pride do unovčitve 

jamstva, k izpolnitvi ciljnega zneska prispevajo (...) vplačila v jamstveni sklad, določena v 

točkah (b), (c) in (d) odstavka 2, in sicer do zneska, enakega unovčitvam jamstva. 
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6. (…) 

7. Po (...) oceni ustreznosti ravni sredstev jamstvenega sklada v skladu s poročilom, 

določenim v členu 10(6): 

(a) se morebitni presežek z eno transakcijo vplača na posebno postavko izkaza 

prihodkov v splošnem proračunu (...) Unije v letu n+1, 

(b) se morebitna dodatna sredstva vplačajo v jamstveni sklad v letnih tranšah v največ 

triletnem obdobju, ki začne teči v letu n+1. 

8. Če se stanje sredstev v jamstvenem skladu 1. januarja 2019 zaradi unovčitev jamstva zniža 

pod 50 % ciljnega zneska, Komisija predloži poročilo o morebitnih izrednih ukrepih, ki so 

potrebni za obnovitev sklada. 

9. Po unovčitvi jamstva EU se vplačila v jamstveni sklad, določena v točkah (b), (c) in (d) 

odstavka 2, ki presegajo ciljni znesek, uporabijo do [OP vstaviti datum: 4 leta po datumu 

začetka veljavnosti te uredbe] za obnovitev jamstva EU največ do prvotnega zneska. 

 

POGLAVJE IIA – Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe 
(EIAH) 

 

Člen 8a 

Sporazum o EIAH 

1. Komisija sklene sporazum z EIB o izvajanju evropskega svetovalnega vozlišča za 

naložbe v okviru EIB. 

 Sporazum o EIAH vsebuje predvsem določbe o financiranju, potrebnem za EIAH, v 

skladu z odstavkom 5. 
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2. Cilj EIAH je nadgraditi obstoječe svetovalne službe EIB in Komisije z 

zagotavljanjem svetovalnih storitev pri izbiri, pripravi in razvoju naložbenih 

projektov ter hkrati delovati kot enotno strokovno svetovalno vozlišče za projektno 

financiranje v Uniji. Te storitve vključujejo podporo pri uporabi tehnične pomoči za 

strukturiranje projektov, uporabi inovativnih finančnih instrumentov, uporabi 

javno-zasebnih partnerstev ter po potrebi svetovanje o zadevnih vprašanjih v zvezi z 

zakonodajo Unije. EIAH zagotavlja tudi ciljno usmerjeno podporo ob upoštevanju 

specifičnih značilnosti in potreb držav članic z manj razvitimi finančnimi trgi. 

3. EIAH poleg storitev, ki so že na voljo v okviru drugih programov Unije, zagotavlja 

tudi druge storitve. Te vključujejo: 

(c) enotno vstopno točko za tehnično pomoč organom oblasti in nosilcem projektov; 

(d) pomoč nosilcem projektov, kadar jo potrebujejo pri razvoju projektov, da bi ti 

izpolnjevali merila za upravičenost iz te uredbe; 

(e) krepitev lokalnega znanja za spodbujanje podpore EFSI v vsej Uniji; 

(f) platformo za izmenjavo med sorodnimi akterji ter izmenjavo znanja in izkušenj 

glede razvoja projektov. 

4. EIAH za dosego cilja iz odstavka 2 skuša uporabljati strokovno znanje EIB, 

Komisije, nacionalnih spodbujevalnih bank ali institucij ter upravnih organov 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

5. Sodelovanje med EIAH in nacionalnimi spodbujevalnimi bankami ali institucijami 

oziroma ustreznimi institucijami ali upravnimi organi, ki lahko delujejo kot 

nacionalni svetovalci, lahko poteka v obliki pogodbenega partnerstva. 
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6. Unija prispeva do največ 20 000 000 EUR na leto za kritje stroškov operacij EIAH v 

obdobju do 31. decembra 2020 za storitve, ki jih zagotavlja EIAH. 

7.  EIB do 1. septembra 2016 in nato vsako leto poroča Evropskemu parlamentu, Svetu 

in Komisiji o storitvah, ki jih zagotavlja EIAH v skladu z odstavkom 5 tega člena, in 

izvrševanju proračuna EIAH. 

 

POGLAVJE III – Seznam evropskih naložbenih projektov 

Člen 9 

Seznam evropskih naložbenih projektov 

1. Komisija in EIB (...) ustvarita pregleden seznam sedanjih in potencialnih (...) naložbenih 

projektov v Uniji. Države članice lahko prispevajo k njegovi uvedbi in upravljanju. 

 2. Projekti so vključeni na seznam evropskih naložbenih projektov zgolj zaradi 

prepoznavnosti pri vlagateljih in za informativne namene in ne posegajo v odločitve o 

končnih projektih, izbranih za podporo v okviru te uredbe ali katerega koli drugega 

instrumenta EU ali javnega financiranja. 

3. (…) 

 

POGLAVJE IV – Poročanje, odgovornost in ocenjevanje 

Člen 10 

Poročanje in obračunavanje 

1. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, vsako polletje poroča Komisiji o operacijah 

financiranja in naložbenih operacijah EIB, ki se izvajajo na podlagi te uredbe. 
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Poročilo vključuje oceno skladnosti z zahtevami o uporabi jamstva EU s ključnimi kazalniki 

uspešnosti, določenimi v skladu s členom 2(1)(f)(iv). Poročilo vključuje tudi statistične, finančne in 

računovodske podatke o vsaki posamezni operaciji financiranja in naložbeni operaciji EIB ter o 

vseh operacijah skupaj. 

2. EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, enkrat letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 

o operacijah financiranja in naložbenih operacijah EIB iz te uredbe. Poročilo se objavi in 

vključuje: 

(g) oceno operacij financiranja in naložbenih operacij EIB na ravni operacije, sektorja, 

države in regije ter njihove skladnosti s to uredbo, skupaj z oceno porazdelitve 

operacij financiranja in naložbenih operacij EIB po ciljih iz člena 2a; 

(h) oceno dodane vrednosti, mobilizacije sredstev zasebnega sektorja, pričakovane in 

dejanske realizacije, rezultatov in učinka operacij financiranja in naložbenih operacij 

EIB na agregirani osnovi; 

(i) (...) finančni znesek, prenesen na upravičence, in oceno operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, na agregirani osnovi; 

(j) oceno dodane vrednosti operacij financiranja in naložbenih operacij EIB; 

(k) podrobne informacije o unovčitvah jamstva EU; 

(l) račune v zvezi z EFSI. 
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3. Za namene Komisijinih računovodskih izkazov in poročanja o tveganjih, kritih z jamstvom 

EU, ter njenega upravljanja jamstvenega sklada, EIB, po potrebi v sodelovanju z EIS, Komisiji 

vsako leto predloži: 

(m)  informacije EIB in EIS glede ocene tveganja in bonitetne ocene operacij financiranja 

in naložbenih operacij EIB iz te uredbe; 

(n) informacije o neporavnanih finančnih obveznostih EU v zvezi z jamstvi, danimi za 

operacije financiranja in naložbene operacije EIB iz te uredbe, razčlenjene po 

posameznih operacijah; 

(o) informacije o skupnih dobičkih ali izgubah iz naslova operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB v okviru portfeljev, določenih v sporazumu o EFSI v skladu 

s členom 2(1)(c)(i). 

4. EIB Komisiji na zahtevo predloži dodatne informacije, potrebne za izpolnitev obveznosti 

Komisije v zvezi s to uredbo. 

5. EIB in po potrebi EIS predložita informacije iz odstavkov 1 do 4 na lastne stroške. 

6. Komisija vsako leto do 30. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu 

sodišču letno poročilo o stanju jamstvenega sklada in njegovem vodenju v preteklem 

koledarskem letu, vključno z oceno o ustreznosti ciljnega zneska, stopnji jamstvenega 

sklada in tem, ali so potrebna dodatna sredstva za jamstveni sklad. Letno poročilo 

vsebuje predstavitev finančnega stanja jamstvenega sklada ob koncu preteklega leta, 

finančnih tokov v preteklem koledarskem letu, pa tudi pomembne transakcije in vse 

ustrezne informacije o finančnih računih. Poročilo bo vsebovalo tudi informacije o 

finančnem upravljanju, učinkovitosti in tveganju sklada ob koncu preteklega leta. 
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Člen 11  

Odgovornost Evropskemu parlamentu in Svetu 

1. Izvršni direktor na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta obema institucijama poroča 

o uspešnosti EFSI, tudi s sodelovanjem na obravnavi v Evropskem parlamentu (...). 

2. Izvršni direktor ustno ali pisno odgovori na vprašanja, ki jih Evropski parlament ali Svet 

naslovi na EFSI, in sicer v vsakem primeru v petih tednih od prejema vprašanja. 

3. Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta poroča (...) o uporabi te uredbe. 
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Člen 12  

Ocena in pregled 

–1.  Do [OP vstaviti datum: 3 leta po začetku veljavnosti te uredbe] Komisija predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki vsebuje neodvisno oceno o uporabi te uredbe. 

Po potrebi se poročilu priloži predlog za spremembo te uredbe, zlasti v zvezi z datumi iz člena 

5(2a) in (2b) ter člena 8(9). 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

4. EIB in EIS redno pošiljata Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji vsa svoja neodvisna 

poročila, v katerih ocenjujeta rezultate, dosežene v praksi pri dejavnostih EIB in EIS, ki se 

izvajajo na podlagi te uredbe. 

5. (…) 

 

POGLAVJE V – Splošne določbe 

Člen 13 

Preglednost in javno razkritje informacij 

EIB v skladu s svojo politiko glede preglednosti pri dostopu do dokumentov in informacij na svoji 

spletni strani objavi informacije o vseh operacijah financiranja in naložbenih operacijah EIB iz te 

uredbe ter o tem, kako te operacije prispevajo k splošnim ciljem iz člena 2a(2). 
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Člen 14 

Revizija Računskega sodišča 

Računsko sodišče opravi revizijo jamstva EU ter plačil in izterjanih zneskov na podlagi tega 

jamstva, ki se pripišejo splošnemu proračunu Unije. 

Člen 15  

Ukrepi proti goljufijam 

1.  EIB nemudoma obvesti OLAF ter mu predloži potrebne informacije, če v kateri koli fazi 

priprave, izvedbe ali zaključka operacij, zavarovanih z jamstvom EU, utemeljeno sumi, da 

je prišlo do morebitnega primera goljufije, korupcije, pranja denarja ali druge nezakonite 

dejavnosti, ki bi lahko škodila finančnim interesom Unije. 

2. OLAF lahko opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, v 

skladu z določbami in postopki iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta(8), Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96(9) in Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 2988/95(10), da se zaščitijo finančni interesi Unije in da ugotovi, ali je v zvezi 

z operacijami, ki se financirajo na podlagi te uredbe, prišlo do goljufije, korupcije, 

pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim interesom Unije. OLAF 

lahko pristojnim organom zadevnih držav članic posreduje informacije, ki jih je pridobil 

med preiskavami. 

8 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 
2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta 
(Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 

9 Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah 
na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti 
pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2). 

10 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1). 
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Kadar se takšne nezakonite dejavnosti dokažejo, EIB poskuša zagotoviti izterjavo v zvezi s 

svojimi operacijami financiranja, podprtimi z jamstvom EU. 

3. V sporazume o financiranju, podpisane v zvezi z operacijami, podprtimi na podlagi te 

uredbe, se vključijo določila, ki omogočajo izključitev iz operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB, ter po potrebi ustrezni ukrepi za izterjavo v primeru goljufije, 

korupcije ali drugih nezakonitih dejavnosti v skladu s sporazumom o EFSI, politikami EIB 

in veljavnimi regulativnimi zahtevami. Odločitev o izključitvi iz operacij financiranja in 

naložbenih operacij EIB se sprejme v skladu z ustreznim sporazumom o financiranju ali 

naložbah. 

Člen 16 

Izključene dejavnosti in nekooperativne jurisdikcije 

1. EIB pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah iz te uredbe ne podpira 

nobenih dejavnosti, ki se izvajajo za nezakonite namene, vključno s pranjem denarja, 

financiranjem terorizma, davčnimi goljufijami in davčnimi utajami, korupcijo ali 

goljufijami, ki škodijo finančnim interesom Unije. EIB zlasti ne sodeluje v nobenih 

operacijah financiranja ali naložbenih operacijah, ki se izvajajo prek nosilca v 

nekooperativni jurisdikciji, v skladu s svojo politiko glede šibkih ali nekooperativnih 

jurisdikcij, ki temelji na politikah Unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in 

razvoj ali Projektne skupine za finančno ukrepanje. 

2. EIB pri svojih operacijah financiranja in naložbenih operacijah iz te uredbe uporablja 

načela in standarde, določene v zakonodaji Unije o preprečevanju uporabe finančnega 

sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, vključno z zahtevo po sprejetju (...) 

ukrepov za identifikacijo dejanskega lastnika, kadar je primerno. 
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Člen 17  

Izvajanje pooblastila 

 [črtano] 

POGLAVJE VI – Spremembe 

Člen 18  

Sprememba Uredbe (EU) št. 1291/2013 

Uredba (EU) št. 1291/2013 se spremeni: 

(1) V členu 6 se odstavki 1, 2 in 3 nadomestijo z naslednjim: 

„1. Finančna sredstva za izvajanje programa Obzorje 2020 znašajo 74 328,3 milijona EUR v 

tekočih cenah; od tega se največ 71 966,9 milijona EUR dodeli za dejavnosti iz naslova XIX PDEU. 

Evropski parlament in Svet odobrita letna proračunska sredstva v okviru omejitev iz večletnega 

finančnega okvira. 

2. Znesek za dejavnosti iz naslova XIX PDEU se razporedi med prednostne naloge iz člena 5(2) 

te uredbe, kot sledi: 

(a)  Odlična znanost: 23 897 milijona EUR v tekočih cenah; 

(b)  Vodilni položaj v industriji: 16 430,5 milijona EUR v tekočih cenah; 

(c)  Družbeni izzivi: 28 560,7 milijona EUR v tekočih cenah. 

Najvišji skupni znesek finančnega prispevka Unije iz programa Obzorje 2020 za posebne cilje iz 

člena 5(3) in za nejedrske neposredne ukrepe Skupnega raziskovalnega središča znaša, kot sledi: 
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(i) spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe: 782,3 milijona EUR v tekočih cenah; 

(ii) znanost z in za družbo: 443,8 milijona EUR v tekočih cenah; 

(iii) nejedrski neposredni ukrepi Skupnega raziskovalnega središča: 1 852,6 milijona EUR v tekočih 

cenah. 

Okvirna razčlenitev za prednostne naloge in posebne cilje iz člena 5(2) in (3) je določena v 

Prilogi II. 

3. EIT se financira z najvišjim prispevkom iz programa Obzorje 2020 v višini 2 361,4 milijona 

EUR v tekočih cenah, kakor je določeno v Prilogi II.“ 

(2) Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi. 
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Člen 19  

Sprememba Uredbe (EU) št. 1316/2013 

Uredba (EU) št. 1316/2013 se spremeni: 

(1) V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim: 

„1. Finančna sredstva za izvajanje IPE za obdobje od 2014 do 2020 znašajo 29 942 259 000 EUR 

(*) v tekočih cenah. Ta znesek se razdeli, kot sledi: 

(a) prometni sektor: 23 550 582 000 EUR; od tega se 11 305 500 000 EUR prenese iz Kohezijskega 

sklada in se v skladu s to uredbo porabi izključno v državah članicah, ki so upravičene do 

financiranja iz Kohezijskega sklada; 

(b) telekomunikacijski sektor: 1 041 602 000 EUR; 

(c) energetski sektor: 5 350 075 000 EUR. 

Navedeni zneski ne vplivajo na uporabo mehanizma prilagodljivosti, določenega v Uredbi Sveta 

(EU, Euratom) št. 1311/2013(*). 

(*) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem 

okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).“ 

(2) V drugem pododstavku člena 7(3) se črta besedilo „in člen 21(4)“; 

(3) Člen 21(4) se črta. 
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POGLAVJE VII – Prehodne in končne določbe 

Člen 20  

Prehodne določbe 

EIB ali EIS lahko v obdobju od 1. januarja 2015 do sklenitve sporazuma o EFSI operacije 

financiranja in naložbene operacije ter začetna imenovanja vseh članov investicijskega odbora 

in izvršnega direktorja na podlagi začetka veljavnosti te uredbe , ki sta jih odobrila, predložita 

Komisiji za pridobitev kritja na podlagi jamstva EU. 

Komisija navedene operacije oceni in če ugotovi, da so skladne z (...) zahtevami, določenimi v 

členu 2ate uredbe(...), odloči, da se zanje odobri kritje z jamstvom EU. 

Člen 21  

Začetek veljavnosti 

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

V Strasbourgu, 

Za Evropski parlament Za Svet 
(2) Predsednik Predsednik 
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