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ODLUKA (EU) 2020/...
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
od 23. prosinca 2020.
o ovlašćivanju Komisije da glasa za povećanje
odobrenog kapitala Europskog investicijskog fonda

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173. stavak 3.,
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom1,

1

Stajalište Europskog parlamenta od 15. prosinca 2020. (još nije objavljeno u Službenom
listu) i odluka Vijeća od 22. prosinca 2020.
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budući da:
(1)

Člankom 5. stavkom 2. Statuta Europskog investicijskog fonda („Fond“) predviđa se da se
odobreni kapital Fonda može povećati odlukom glavne skupštine Fonda („glavna
skupština”) donesenom većinom od 85 % danih glasova.

(2)

Uzimajući u obzir očekivani utjecaj krize uzrokovane bolešću COVID-19 i kako bi se
doprinijelo odgovoru Unije i Fonda na krizu provedbom predložene Uredbe Europskog
parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEUu okviru višegodišnjeg financijskog
okvira za razdoblje od 2021.do2027. te daljnjim razvojem uloge Fonda u upravljanju
nacionalnim i regionalnim programima, potrebno je odmah povećati odobreni kapital
Fonda za 2 870 000 000 EUR.

(3)

Upravni odbor Fonda („upravni odbor“) odlučio je podnijeti zahtjev glavnoj skupštini za
odobrenje povećanja odobrenog kapitala Fonda za 2 870 000 000 EUR izdavanjem 2 870
novih dionica te za odobrenje aranžmana, uključujući aranžmane za plaćanje, za takvo
povećanje kapitala. Ako povećanje kapitala bude odobreno, svaka nova dionica imat će
nominalnu vrijednost od 1 000 000 EUR, a svaka upisana dionica uplaćivat će se do iznosa
od 20 % njezine nominalne vrijednosti. Glavna skupština mogla bi zahtijevati uplatu
preostalih 80 % pod uvjetima utvrđenima u članku 7. stavku 3. Statuta Fonda. Sve dionice,
bilo da je riječ o postojećim ili novoizdanim dionicama, imat će jednaku vrijednost i davati
jednaka prava u svim pogledima.
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(4)

Upravni odbor predložio je da novoodobrene dionice budu dostupne za upis tijekom
jednog razdoblja upisa koje započinje odmah nakon što se na glavnoj skupštini odobri
povećanje kapitala i završava 30. rujna 2021. Unija će moći sudjelovati u upisu pod
uvjetima utvrđenima u odluci glavne skupštine nakon što stupi na snagu pravni akt kojim
se odobrava sudjelovanje Unije u povećanju kapitala.

(5)

Kako bi se predstavniku Unije na glavnoj skupštini što prije omogućilo da glasa o
povećanju kapitala, smatra se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana i
roka od deset dana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u
Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju
Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju. Zbog istog
razloga ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:
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Članak 1.
Komisija se ovlašćuje da na glavnoj skupštini Europskog investicijskog fonda u ime Unije glasa za
predloženo povećanje odobrenog kapitala Fonda u iznosu od 2 870 000 000 EUR.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament

Za Vijeće

Predsjednik

Predsjednik
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