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Изменение 1
Фил Бениън

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид общата тенденция 
на финансовите пазари към постигане 
на резултати в най-кратък срок, както и 
засилване на нежеланието за поемане на 
рискове поради финансовата криза; като 
има предвид, че краткосрочното
финансиране в неговите настоящи 
форми, inter alia, чрез банкови кредити 
или инвестиционни фондове, не е 
подходящо средство за намиране на 
отговор на социалните, екологичните и 
демографските предизвикателства, пред 
които е изправена Европа;

A. като има предвид общата тенденция 
на финансовите пазари към постигане 
на резултати в най-кратък срок, както и 
засилване на нежеланието за поемане на 
рискове поради финансовата криза; като 
има предвид, че дългосрочното
финансиране е по-подходящо средство 
за намиране на отговор на социалните, 
екологичните и демографските 
предизвикателства, пред които е 
изправена Европа;

Or. en

Изменение 2
Фил Бениън

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че възприемането 
на дългосрочна перспектива и
инвестирането в класове активи, които 
изискват по-дългосрочни ангажименти 
от страна на инвеститорите, може да са
от полза за инвеститорите и за 
икономиката като цяло, да повишат
стабилността на финансовите пазари, да 
намалят разходите на отделни 
предприятия, да създадат възможности 
за трудова заетост и да съчетаят
постоянен темп на завръщане на 
инвеститори с положително социално 

Б. като има предвид, че възприемането 
на дългосрочна перспектива, например 
чрез инвестиране в класове активи, 
които изискват по-дългосрочни 
ангажименти от страна на 
инвеститорите, може да бъде от полза за 
инвеститорите и за икономиката като 
цяло, да повиши стабилността на 
финансовите пазари, да намали
разходите на отделни предприятия, по-
специално разходите за достъп до 
финансови средства, да създаде
възможности за трудова заетост и да 
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въздействие; съчетае постоянен темп на завръщане 
на инвеститори с положително социално 
въздействие;

Or. en

Изменение 3
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Съображение Б a (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че поради 
финансовата криза и възникналата 
вследствие на това кредитна криза 
МСП са потърпевши от високите 
разходи по кредитите и намаленото 
отпускане на кредити, което 
застрашава техния потенциал за 
работни места. Като има предвид, че
според Института за международни 
финанси малките предприятия в 
периферните страни плащат между 
4 и 6 процентни пункта повече за 
банково кредитиране, отколкото 
съответните предприятия в 
Централна Европа, което доказва 
необходимостта от обща европейска 
стратегия за инвестиции, за да се 
избегнат нарастващите различия 
между страните в областта на 
икономическия растеж и създаването 
на работни места;

Or. en

Изменение 4
Траян Унгуряну

Проектостановище
Съображение Б a (ново)
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Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
нарастващата безработица, и 
по-специално безработицата 
сред младите хора, са двете 
основни причини за 
ограничаване на 
икономическите и социалните 
условия на равнището на ЕС;

Or. en

Изменение 5
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Съображение Б б (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че 
европейските пазари на корпоративни 
облигации, акции и 
секюритизационни инструменти 
продължават да бъдат относително 
слабо развити в сравнение с други 
икономики, като извънбанковото 
финансиране е до голяма степен 
недостъпно за МСП, което 
възпрепятства потенциала им за 
растеж и създаване на работни 
места;

Or. en

Изменение 6
Траян Унгуряну

Проектостановище
Съображение Б б (ново)
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Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че 
икономическата и социалната 
съгласуваност между държавите 
членки може да се постигне чрез 
дългосрочна стратегия за 
финансиране, която следва да се 
съсредоточи върху нефинансовите и 
финансовите възможности за МСП, 
тъй като те са основният източник 
на заетост и увеличаване на 
работните места;

Or. en

Изменение 7
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва да обслужва 
обществения интерес и да се води, 
наред с другото, от цели, които да 
насърчават социалното сближаване, 
социалната справедливост и равното 
третиране, отколкото да се 
съсредоточава единствено върху 
икономически и финансови 
параметри; в тази връзка изтъква 
факта, че потенциалната добавена 
стойност на дългосрочното 
финансиране в полза на обществения 
интерес не може да бъде измервана само 
от икономическа гледна точка;

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва да обслужва 
обществения интерес; изтъква факта, че 
потенциалната добавена стойност на 
дългосрочното финансиране в полза на 
обществения интерес не може да бъде 
измервана само от икономическа гледна 
точка, и призовава за обективни
показатели при оценката на 
постиженията от обществен 
интерес;

Or. en
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Изменение 8
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва да обслужва 
обществения интерес и да се води, наред 
с другото, от цели, които да насърчават 
социалното сближаване, социалната 
справедливост и равното третиране, 
отколкото да се съсредоточава 
единствено върху икономически и 
финансови параметри; в тази връзка 
изтъква факта, че потенциалната 
добавена стойност на дългосрочното 
финансиране в полза на обществения 
интерес не може да бъде измервана 
само от икономическа гледна точка;

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва също така да 
обслужва обществения интерес и да се 
води, наред с другото, от цели, които да 
насърчават социалното сближаване, 
социалната справедливост и равното 
третиране; подчертава, че тези цели 
представляват потенциалната 
добавена стойност на дългосрочното 
финансиране в полза на обществения 
интерес;

Or. en

Изменение 9
Траян Унгуряну

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва да обслужва 
обществения интерес и да се води, наред 
с другото, от цели, които да насърчават 
социалното сближаване, социалната 
справедливост и равното третиране, 
отколкото да се съсредоточава 
единствено върху икономически и 
финансови параметри; в тази връзка 
изтъква факта, че потенциалната 
добавена стойност на дългосрочното 

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва да обслужва 
обществения интерес и да се води, наред 
с другото, от цели, които да насърчават 
социалното сближаване, социалната 
справедливост и равното третиране, 
чрез съсредоточаване и оптимално 
използване на икономически и 
финансови ресурси; подчертава, че с 
намирането на точния баланс между 
държавите членки и европейските 
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финансиране в полза на обществения 
интерес не може да бъде измервана 
само от икономическа гледна точка;

политики и със стремежа за 
подобряване на инвестиционен 
климат може да се постигне 
потенциалната добавена стойност на 
дългосрочното финансиране в полза на 
обществения интерес;

Or. en

Изменение 10
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската
икономика следва да обслужва 
обществения интерес и да се води, наред 
с другото, от цели, които да насърчават 
социалното сближаване, социалната 
справедливост и равното третиране, 
отколкото да се съсредоточава 
единствено върху икономически и 
финансови параметри; в тази връзка 
изтъква факта, че потенциалната 
добавена стойност на дългосрочното 
финансиране в полза на обществения 
интерес не може да бъде измервана само 
от икономическа гледна точка;

1. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика следва да обслужва 
обществения интерес и да се води, наред 
с другото, от цели, които да насърчават 
социалното сближаване, социалните 
инвестиции, социалната справедливост 
и равното третиране, отколкото да се 
съсредоточава единствено върху 
икономически и финансови параметри; 
в тази връзка изтъква факта, че 
потенциалната добавена стойност на 
дългосрочното финансиране в полза на 
обществения интерес не може да бъде 
измервана само от икономическа гледна 
точка;

Or. en

Изменение 11
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)
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Проектостановище Изменение

1а. приветства Зелената книга на 
Комисията относно дългосрочното 
финансиране за насърчаване на 
трансграничните дългосрочни 
инвестиции, които обхващат както 
материални активи (енергетика, 
транспортни и комуникационни 
инфраструктури), така и 
нематериални активи (образование и 
научноизследователска и развойна 
дейност), които са от голяма 
обществена полза, подобряват 
стандарта на живот и създават 
качествена заетост;

Or. en

Изменение 12
Франсоаз Кастекс

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че Съюзът е изправен 
пред значителни предизвикателства в 
областта на повторната 
индустриализация, прехода в 
енергетиката и цифровото 
оборудване, които изискват 
значителни инвестиции; счита, че 
насърчаването на тези инвестиции, 
които имат значителен потенциал за 
създаване на заетост, е задължение 
на органите на публичната власт;
счита, че политиката на 
конкуренцията на ЕС не може да 
представлява спирачка за тези 
инвестиции;

Or. en
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Изменение 13
Траян Унгуряну, Теодор Думитру Столожан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. набляга на необходимостта да се 
гарантира, че финансовите ползи ще 
бъдат не само за инвеститорите и 
акционерите, но и за работниците, 
предприятията и потребителите.

2. набляга на необходимостта да се 
гарантира ефикасна и ефективна 
рамка за дългосрочно финансиране, 
чрез създаване на подходящи 
инструменти и механизми, които да 
бъдат от полза за инвеститорите, 
акционерите, работниците, 
предприятията и потребителите. За 
тази цел Европейският съюз следва да 
съсредоточи вниманието си върху 
банките за развитие – частни и 
държавни – като част от 
икономическата стратегия за 
възстановяване;

Or. en

Изменение 14
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. набляга на необходимостта да се 
гарантира, че финансовите ползи ще 
бъдат не само за инвеститорите и 
акционерите, но и за работниците, 
предприятията и потребителите.

2. набляга на необходимостта да се 
гарантира, че дългосрочните финансови
ползи ще бъдат не само за 
инвеститорите и акционерите, но и за 
обществения интерес като цяло.

Or. en
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Изменение 15
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. набляга на необходимостта да се 
гарантира, че финансовите ползи ще 
бъдат не само за инвеститорите и 
акционерите, но и за работниците, 
предприятията и потребителите.

2. набляга на необходимостта да се 
гарантира, че дългосрочните финансови
ползи ще бъдат не само за 
инвеститорите и акционерите, но и за 
работниците, предприятията и 
потребителите. В тази връзка 
отбелязва възможните ползи от 
финансовото участие на 
работниците и служителите за 
приходите на предприятията и други 
форми на иновативно дългосрочно 
финансиране;

Or. en

Изменение 16
Траян Унгуряну, Теодор Думитру Столожан

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че трябва да се постигне 
ефикасна и ефективна рамка за 
дългосрочно финансиране чрез 
съгласуване на подходите на 
европейските и националните 
политики; за тази цел ЕИБ следва да 
подпомага банките за развитие, за да 
се осигури ликвидност за МСП и да се 
създадат подходящи условия за 
увеличаване на производството и 
следователно повишаване на 
заетостта;

Or. en
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Изменение 17
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че дългосрочните 
инвестиции, които могат да 
увеличат дългосрочната заетост, 
могат да съществуват само при 
наличието на адекватно 
финансиране, което зависи основно 
от способността на икономиката да 
генерира спестявания;

Or. en

Изменение 18
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. сърдечно приветства 
съсредоточаването на вниманието върху 
производствения капитал за разлика от
съсредоточаването му върху
финансовия капитал; приканва 
Комисията да насърчи извършването на 
дългосрочни инвестиции в тези области, 
които са в състояние да предизвикат 
възможно най-силно външно 
въздействие и да помогнат за 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020 г.“, но не получават 
подходяща степен на финансиране, като 
например МСП, а и изключат
непроизводителните области като 
например недвижимата собственост, 
с изключение на социалното 

3. сърдечно приветства 
съсредоточаването на вниманието върху 
производствения капитал в допълнение 
към финансовия капитал; приканва 
Комисията да насърчи извършването на 
дългосрочни инвестиции в тези области, 
които са в състояние да предизвикат 
възможно най-силно външно 
въздействие и да помогнат за 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020 г.“, но не получават 
подходяща степен на финансиране, като 
например МСП и инфраструктурни 
инвестиции, и да изключи
непроизводствените области, за да 
предотврати възникването на нови 
спекулативни балони;
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жилищно настаняване, за да 
предотврати възникването на нови 
спекулативни балони;

Or. en

Изменение 19
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. сърдечно приветства 
съсредоточаването на вниманието върху 
производствения капитал за разлика от 
съсредоточаването му върху 
финансовия капитал; приканва 
Комисията да насърчи извършването на 
дългосрочни инвестиции в тези области, 
които са в състояние да предизвикат 
възможно най-силно външно 
въздействие и да помогнат за 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020 г.“, но не получават 
подходяща степен на финансиране, като 
например МСП, а и изключат 
непроизводителните области като 
например недвижимата собственост, 
с изключение на социалното 
жилищно настаняване, за да 
предотврати възникването на нови 
спекулативни балони;

3. сърдечно приветства 
съсредоточаването на вниманието върху 
производствения капитал за разлика от 
съсредоточаването му върху 
финансовия капитал; приканва 
Комисията да насърчи извършването на 
дългосрочни инвестиции в тези области, 
които са в състояние да предизвикат 
възможно най-силно външно 
въздействие и да помогнат за 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020 г.“, но не получават 
подходяща степен на финансиране, като 
например мащабни инфраструктурни 
проекти и МСП, и да изключи 
непроизводствените области, за да 
предотврати възникването на нови 
спекулативни балони;

Or. en

Изменение 20
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че европейските 
фондове за дългосрочни инвестиции 
могат да окажат непряко 
положително въздействие при 
финансирането на проекти за 
социално жилищно настаняване или 
сдружения, които отговарят за 
управлението на недвижими имоти 
за социално жилищно настаняване, 
поради тяхната стабилна и 
дългосрочна перспектива за 
инвестиции;

Or. en

Изменение 21
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за отдаване на приоритетен 
достъп на МСП до фондовете за 
дългосрочни инвестиции (LTI), тъй като 
те са гръбнакът на растежа и 
създаването на работни места в ЕС;
изтъква колко е важно да се осигури по-
лесен достъп до финансиране през 
целия жизнен цикъл на едно дружество, 
за да се създадат и поддържат 
устойчиви качествени работни места;

4. призовава за отдаване на приоритетен 
достъп на МСП до фондовете за 
дългосрочни инвестиции (LTI), тъй като 
те са гръбнакът на растежа и 
създаването на работни места в ЕС;
счита, че заедно с този достъп следва 
да се опростят процедурите за 
кандидатстване; изтъква колко е 
важно да се осигури по-лесен достъп до 
финансиране през целия жизнен цикъл 
на едно дружество, за да се създадат и 
поддържат устойчиви качествени 
работни места;

Or. en

Изменение 22
Имър Костело
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията и държавите 
членки да насърчат пенсионните 
фондове да взимат социално отговорни 
решения по отношение на 
инвестициите; припомня, че 
намеренията на Комисията да 
преразгледа „Директивата за дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване“ 
(Директива ИППО) не трябва да 
обезсърчат устойчивото дългосрочно 
финансиране.

5. призовава Комисията и държавите 
членки да насърчат пенсионните 
фондове да взимат социално отговорни 
решения по отношение на инвестициите
в съответствие с правата на човека в 
ЕС и в международен мащаб, 
социалните и екологичните 
стандарти, включително 
съответните насоки и принципи на 
ОИСР и на ООН; припомня, че 
намеренията на Комисията да 
преразгледа „Директивата за дейностите 
и надзора на институциите за 
професионално пенсионно осигуряване“ 
(Директива ИППО) не трябва да
обезсърчат устойчивото дългосрочно 
финансиране.

Or. en

Изменение 23
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подкрепя дългосрочното 
финансово планиране, улеснено от 
политики, основани на предвиждане и 
социално отговорни и полезни 
инвестиции. Изисква от държавите 
членки, с оглед постигането на 
устойчив растеж в областта на 
заетостта, да подкрепят 
канализирането на спестявания в 
дългосрочни инвестиции чрез 
стабилни фискални политики, 
ефективни данъчни системи и 
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политики, чрез които се увеличават 
възможностите на икономиката за 
привличане на дългосрочни 
инвестиции, включително от 
чужбина;

Or. en

Изменение 24
Траян Унгуряну

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава държавите членки да 
разработят подходящо 
законодателство, насочено към 
дългосрочното финансиране, което да 
бъде на разположение на предприятия 
от всякакъв мащаб, и вследствие на 
това да се увеличи създаването на 
работни места; припомня, че 
продължителната липса на 
ликвидност за МСП може да намали 
икономическата активност и 
следователно да доведе до загуби на 
работни места;

Or. en

Изменение 25
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
подкрепят икономическия растеж и 
заетостта чрез насърчаване на 
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дългосрочни спестявания чрез 
политики за мобилизиране на 
спестявания;

Or. en

Изменение 26
Траян Унгуряну

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
създадат подходящи финансови и 
макроикономически рамки с цел 
постигане на устойчиво 
икономическо и социално развитие, 
като поставят акцент върху 
дълготрайните капиталови активи, 
чрез създаване на стабилни и 
устойчиви инструменти, съгласувани 
с целите за намаляване на 
безработицата и съживяване на 
икономическата бизнес среда;

Or. en

Изменение 27
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. подкрепя въвеждането на 
допълнителни политики, когато 
социалната възвръщаемост на 
дългосрочните инвестиции е по-
голяма от възвръщаемостта за самия 
инвеститор и следователно 
инвестиционните равнища са под 
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социалния оптимум;

Or. en

Изменение 28
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5 д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. отправя искане към Комисията да 
разгледа неудовлетворената молба 
индивидуален инвеститор да
инвестира в дългосрочни активи, 
което ще мобилизира значителен 
допълнителен капитал за дългосрочни 
инвестиции и ще отключи 
допълнителен потенциал за заетост.
Следва да се осигури допълнителна 
защита за индивидуалните 
инвеститори, следва да се въведат 
подходящо финансово образование и 
стратегии за информираност, за да се 
осведомят потенциалните и 
настоящите потребители на 
дългосрочни инвестиционни средства 
за ползите от дългосрочните 
спестявания и инвестиции, както и 
за всякакви потенциални рискове и 
разходи;

Or. en

Изменение 29
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5 e (нов)

Проектостановище Изменение

5е. подчертава необходимостта от 
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по-добро финансово регулиране и 
надзор с цел защита на работниците, 
данъкоплатците и реалната 
икономика срещу случаи на 
неефективност на пазара за в бъдеще.

Or. en

Изменение 30
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5 ж (нов)

Проектостановище Изменение

5ж. подчертава, че дългосрочното 
финансиране на европейската 
икономика и на нейния потенциал за 
създаване на работни места ще бъде 
успешно само ако рамката на 
европейските фондове за дългосрочни 
инвестиции вземе предвид различните 
потребности на професионалните, 
полупрофесионалните и 
индивидуалните инвеститори.

Or. en


