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PRILOGA
k
Predlogu UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem
trajanja Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta
sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe
Priloga
(1)

Oddelek 2 se spremeni:
(a)

v točki (b) se doda drugi pododstavek:
„Izogibati se je treba podpori EFSI za avtoceste, razen če je to potrebno za
spodbujanje zasebnih naložb na področju prometa v kohezijskih državah ali pri
čezmejnih prometnih projektih, ki vključujejo vsaj eno kohezijsko državo.“;

(b)

v točki (c) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:
„V zvezi s tem se pričakuje, da bo EIB v okviru EFSI zagotovila finančna
sredstva za izpolnitev splošnega cilja javnih ali zasebnih naložb v višini
najmanj 500 000 000 000 EUR, vključno z mobilizacijo sredstev preko EIS v
okviru operacij EFSI, povezanih z instrumenti iz člena 10(2)(b), in nacionalnih
spodbujevalnih bank ali institucij, ter večji dostop do financiranja za podjetja in
druge subjekte z največ 3 000 zaposlenimi.“;

(2)

v oddelku 3 se doda točka (d):
„(d) operacija se običajno razvrsti med posebne dejavnosti ob prisotnosti ene ali več
naslednjih značilnosti:

(3)

–

podrejenost v razmerju do drugih posojilodajalcev, tudi nacionalnih
spodbujevalnih bank in zasebnih posojilodajalcev;

–

sodelovanje pri instrumentih za porazdelitev tveganja, če je EIB zaradi
svojega stališča izpostavljena visokim ravnem tveganja;

–

izpostavljenost posebnim tveganjem, kot so nepreizkušena tehnologija,
odvisnost od novosti, neizkušeni partnerji ali partnerji z visokim
tveganjem, nove finančne strukture ali tveganje za EIB, zadevni sektor
ali geografski položaj;

–

značilnosti vrste lastniškega kapitala, kot so plačila na podlagi
uspešnosti; ali

–

drugi določljivi vidiki, ki povzročajo večjo izpostavljenost tveganju v
skladu s smernicami EIB za kreditno tveganje;“;

v oddelku 5 se doda naslednji stavek:
„Preglednica se objavi takoj, ko je operacija v okviru jamstva EU podpisana,
razen poslovno občutljivih informacij.“;
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(4)

oddelek 6 se spremeni:
(a)

točka (b) se spremeni:
(i)

v prvi alinei se prvi in drugi stavek nadomestita z naslednjim
besedilom:
„Pri operacijah v zvezi z dolžniškim kapitalom EIB ali EIS opravi
standardno oceno tveganja, ki vsebuje izračun stopnje verjetnosti
neizpolnitve obveznosti in izterjave. Na podlagi teh parametrov
EIB za vsako operacijo izračuna njeno tveganje.“;

(ii)

v drugi alinei se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
„Vsaka operacija v zvezi z dolžniškim kapitalom se razvrsti v
posamezno kategorijo tveganja (bonitetna ocena posojil v zvezi s
transakcijo) na podlagi sistema EIB ali EIS za bonitetno oceno
posojil.“;

(iii) v tretji alinei se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
„Projekti morajo biti ekonomsko in tehnično izvedljivi, financiranje
EIB pa mora biti strukturirano po načelih dobrega bančništva in
skladno z načeli obvladovanja tveganja na visoki ravni, ki jih EIB
ali EIS opredeli v svojih internih smernicah.“;
(b)

točka (c) se spremeni:
(i)

v prvi alinei se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
„Odločitev, ali operacija vključuje tveganja v zvezi z lastniškim
kapitalom ali ne, temelji na podlagi standardne ocene EIB ali EIS,
ne glede na njeno pravno obliko ali poimenovanje.“;

(ii)

v drugi alinei se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
„Operacije EIB v zvezi z lastniškim kapitalom se izvedejo v skladu
z notranjimi pravili in postopki EIB ali EIS.“;
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(5)

v točki (c) oddelka 7 se črta beseda „začetnega“;

(6)

oddelek 8 se spremeni:
(a)

v drugem stavku prvega pododstavka se črta beseda „začetnega“;

(b)

v prvem stavku prvega pododstavka točke (a) se črta beseda „začetnega“;

(c)

v prvem stavku točke (b) se črta beseda „začetnega“.
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