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Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne
Kluczowe znaczenie dla wspierania innowacyjności i konkurencyjności ma zwiększenie zasobów
kapitału prywatnego i jego dostępności w UE w celu finansowania, głównie w Europie, rzeczowych
aktywów trwałych (infrastruktura lub obiekty przemysłowe), jak i wartości niematerialnych
(edukacja, badania naukowe i rozwój). Komisja proponuje stworzyć nowy typ instrumentu
inwestycyjnego, który mógłby inwestować w klasy aktywów, takie jak nienotowane na giełdzie
przedsiębiorstwa i projekty infrastrukturalne. Te „europejskie długoterminowe fundusze
inwestycyjne” (ELTIF) przyczynią się zatem do finansowania realnej gospodarki w UE i zapewnią
inwestorom stałe i regularne zyski.

Kontekst wniosku
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych
(ELTIF) ma na celu pomóc w finansowaniu inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu. Według oceny skutków przygotowanej przez Komisję, do 2020 r., aby sfinansować
potrzeby Europy w zakresie projektów infrastrukturalnych, niezbędne będzie od 1 do 2 bilionów EUR.
Jednocześnie tradycyjne źródła inwestycji długoterminowych są w obecnej sytuacji gospodarczej osłabione:
rządy borykają się z wysokim zadłużeniem i reformami budżetowymi, większe firmy stosują konserwatywne
strategie inwestycyjne, a banki są w złej kondycji i zależą od pomocy państwa. Ponadto zakłady ubezpieczeń i
fundusze emerytalne, które są zainteresowane inwestowaniem w długoterminowe aktywa, nie posiadają
zasobów pozwalających na samodzielne zgromadzenie wystarczającego kapitału. Poza tym brak jest
mechanizmów koncentracji kapitału (jak fundusze inwestycyjne), które mogłyby ułatwić inwestycje tego
rodzaju. W związku z tym utworzenie takiego nowego instrumentu inwestycyjnego ma na celu zachęcenie ich
do inwestowania w aktywa, takie jak nienotowane na giełdzie przedsiębiorstwa potrzebujące
długoterminowego kapitału, niektóre notowane na giełdzie MŚP, własność intelektualna i inne niematerialne
aktywa, a także europejskie fundusze venture capital i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości
społecznej. Wyżej wymienione kategorie potrzebują inwestorów, którzy zablokują swe środki na jakiś czas w
zamian za premię (w odróżnieniu od innych funduszy, gdzie inwestorzy mogą odzyskać włożone pieniądze w
każdej chwili), a zatem nie będą objęci obowiązującymi ramami regulacyjnymi (dyrektywy w sprawie UCITS).

Cechy charakterystyczne ELTIF
Aby zostać uznanym za ELTIF fundusz musi:
 zainwestować przynajmniej 70% kapitału w pewne typy aktywów;
 być oferowany tylko przez zarządzających, którym udzielono zezwolenia na mocy dyrektywy dotyczącej

zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie ZAFI), która zawiera
surowe przepisy i wymogi dotyczące zarządzających funduszami;

 prowadzić działalność przez określony czas, w którym inwestorzy nie mają prawa odzyskać z powrotem
pieniędzy, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, które zostały określone już na samym początku.

Kim są potencjalni użytkownicy?
ELTIF są skierowane głównie do profesjonalnych inwestorów, takich jak lokalne i zakładowe programy
emerytalne, gminy i zakłady ubezpieczeniowe. Ponadto inwestować mogą także niektórzy inwestorzy
detaliczni, będący w stanie zainwestować nie mniej niż 10 000 EUR w jednym ELTIF na kilka lat.
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Wynik negocjacji
Parlament osiągnął kompromis z Radą w sprawie brzmienia tekstu w grudniu 2014 r. Negocjatorom z komisji
ECON udało się przeforsować przepisy gwarantujące, że ELTIF wniosą wkład w realną gospodarkę UE, że pod
pewnymi warunkami będą oferować prawo do umorzenia oraz że będą funkcjonować w sposób przejrzysty i
zapewniać odpowiednie informacje inwestorom. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym nad tekstem
kompromisowym zaplanowano na 10 marca (sprawozdawca: Alain Lamassoure, PPE, Francja).
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