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Prilog
(1)

Odjeljak 2. mijenja se kako slijedi:
(a)

u točki (b), dodaje se drugi podstavak:
„Potporu EFSU-a autocestama treba izbjegavati, osim ako je ona potrebna radi
potpore privatnim ulaganjima u promet u kohezijskim zemljama ili
prekograničnim projektima u području prometa kojima je obuhvaćena barem
jedna kohezijska zemlja.”;

(b)

u točki (c), druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:
„U tom se smislu od EIB-a očekuje da će u okviru EFSU-a osigurati
financiranje radi dostizanja općeg cilja od najmanje 500 000 000 000 EUR
javnih ili privatnih ulaganja, uključujući financiranje mobilizirano preko EIF-a
u okviru operacija EFSU-a povezanih s instrumentima iz članka 10. stavka 2.
točke (b), nacionalne razvojne banke ili institucije i povećani pristup
financiranju za poduzeća koja imaju do 3000 zaposlenika.”.

(2)

U odjeljku 3. dodaje se točka (d):
„(d) ako je prisutna jedna od sljedećih značajki ili više njih, operacija se obično
svrstava u posebne aktivnosti:

(3)

–

podređenost u odnosu na druge ulagatelje, uključujući nacionalne
razvojne banke i privatne ulagatelje;

–

sudjelovanje u instrumentima za podjelu rizika ako se zbog zauzete
pozicije EIB izlaže višim razinama rizika;

–

izloženost posebnim rizicima, kao što su neprovjerene tehnologije,
ovisnost o novim, neiskusnim ili visokorizičnim subjektima, nove
financijske strukture ili rizik za EIB, predmetni sektor ili zemljopisno
područje;

–

značajke vlasničkog kapitala, primjerice plaćanje povezano s rezultatima
ili

–

ostali utvrdivi aspekti koji dovode do veće izloženosti riziku kako je
utvrđeno u EIB-ovim smjernicama za politiku kreditnog rizika;”.

U odjeljku 5. dodaje se sljedeća rečenica:
„Tablica pokazatelja objavljuje se odmah po potpisivanju operacije u okviru
jamstva EU-a, osim osjetljivih poslovnih informacija.”.
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(4)

Odjeljak 6. mijenja se kako slijedi:
(a)

točka (b) mijenja se kako slijedi:
i.

u prvoj alineji, prva i druga rečenica zamjenjuju se sljedećim:
„Kod dužničkih operacija EIB ili EIF provode svoju standardnu
procjenu rizika, uključujući izračun stope vjerojatnosti
neispunjavanja obveza i naplate. Na temelju tih parametara EIB ili
EIF kvantitativno izračunavaju rizik za svaku operaciju.”;

ii.

u drugoj alineji, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
„Svaka dužnička operacija svrstava se u jednu kategoriju rizika
(kreditno ocjenjivanje transakcije) prema EIB-ovu ili EIF-ovu
sustavu kreditnog ocjenjivanja.”;

iii.

u trećoj alineji, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
„Projekti trebaju biti ekonomski i tehnički održivi, a EIB-ovo
financiranje treba biti strukturirano u skladu s dobrim bankarskim
načelima te udovoljavati visokim načelima upravljanja rizicima
koje su EIB ili EIF postavili u svojim internim smjernicama.”;

(b)

točka (c) mijenja se kako slijedi:
i.

u prvoj alineji, druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:
„Na temelju standardne procjene EIB-a ili EIF-a utvrđuje se
uključuje li neka operacija rizike vlasničkih instrumenata, bez
obzira na njezin pravni oblik i nomenklaturu, ili ih ne uključuje.”;

ii.

u drugoj alineji, prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:
„EIB-ove vlasničke operacije provode se u skladu s EIB-ovim ili
EIF-ovim internim pravilima i postupcima.”.
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(5)

U odjeljku 7. točki (c), briše se riječ „početnog”.

(6)

Odjeljak 8. mijenja se kako slijedi:
(a)

u drugoj rečenici prvog podstavka, briše se riječ „početnog”;

(b)

u prvoj rečenici prvog podstavka točke (a), briše se riječ „početnog”;

(c)

u prvoj rečenici točke (b), briše se riječ „početnog”.
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