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Pozměňovací návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že kvůli finanční krizi 
je na finančních trzích obecná tendence ke 
krátkodobému rozhodování a zesílená 
neochota podstupovat rizika; vzhledem k 
tomu, že krátkodobé financování ve své 
současné podobě, mimo jiné 
prostřednictvím bankovních úvěrů nebo 
investičních fondů, není vhodným
prostředkem k řešení sociálních, 
environmentálních a demografických 
výzev, kterým Evropa čelí;

A. vzhledem k tomu, že kvůli finanční krizi 
je na finančních trzích obecná tendence ke 
krátkodobému rozhodování a zesílená 
neochota podstupovat rizika; vzhledem k 
tomu, že dlouhodobé financování je 
vhodnějším prostředkem k řešení 
sociálních, environmentálních a 
demografických výzev, kterým Evropa 
čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že investování do 
různých kategorií aktiv, které ze strany 
investorů vyžaduje dlouhodobější závazky, 
může být v dlouhodobé perspektivě 
prospěšné pro investory i pro ekonomiku v 
širším rámci, může zvýšit stabilitu 
finančních trhů, snížit náklady pro 
jednotlivé podniky, vytvořit pracovní 
příležitosti a skloubit stabilní míru 
návratnosti pro investory s pozitivními 
sociálními dopady;

B. vzhledem k tomu, že například
investování do různých kategorií aktiv, 
které ze strany investorů vyžaduje 
dlouhodobější závazky, může být v 
dlouhodobé perspektivě prospěšné pro 
investory i pro ekonomiku v širším rámci, 
může zvýšit stabilitu finančních trhů, snížit 
náklady pro jednotlivé podniky, zejména 
náklady, které umožňují přístup k 
finančním prostředkům, vytvořit pracovní 
příležitosti a skloubit stabilní míru 
návratnosti pro investory s pozitivními 
sociálními dopady;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k finanční krizi a úvěrové 
krizi, která vznikla v jejím důsledku, se 
MSP musí potýkat s omezením 
dostupnosti úvěrů a vysokými náklady na 
ně, což ohrožuje jejich schopnost vytvářet 
pracovní místa; vzhledem k tomu, že podle 
Ústavu pro mezinárodní finance platí 
menší podniky v periferních oblastech 
bankám o 4 až 6 procentních bodů více 
než jejich protějšky ve střední Evropě, což 
svědčí o potřebě zavedení společné 
evropské investiční strategie, aby se 
předcházelo nerovnoměrnému rozvoji a 
distribuci pracovních míst mezi různé 
země;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že rostoucí 
nezaměstnanost a obzvláště 
nezaměstnanost mladých zůstávají dvěma 
hlavními problémy podepisujícími se na 
hospodářské a sociální situaci v EU; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že evropské trhy s 
dluhopisy podniků a akciové a 
sekuritizační trhy zůstávají ve srovnání s 
jinými ekonomikami poměrně nerozvinuté 
a nebankovní financování je pro MSP z 
velké části nedostupné, dochází k omezení 
jejich schopnosti růst a vytvářet pracovní 
místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že ekonomické a 
sociální konvergence členských států 
může být dosaženo pomocí strategie 
dlouhodobého financování, která by se 
měla zaměřit na nefinanční i finanční 
příležitosti pro MSP, které jsou hlavním 
poskytovatelem zaměstnanosti a jejího 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu a spíše než čistě 
ekonomickými a finančními parametry by 
mělo být vedeno mj. snahou zajistit 
sociální soudržnost, sociální spravedlnost 
a rovné zacházení; vyzdvihuje v této 
souvislosti skutečnost, že potenciální 
přidanou hodnotu dlouhodobého 
financování ve prospěch veřejných zájmů 
není možné hodnotit pouze z 
ekonomického pohledu;

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu; vyzdvihuje, že 
potenciální přidanou hodnotu 
dlouhodobého financování ve prospěch 
veřejných zájmů není možné hodnotit 
pouze z ekonomického pohledu a vyzývá k 
nalezení objektivních ukazatelů, s jejichž 
pomocí by bylo možné zhodnotit přínos ve 
vztahu k veřejným zájmům;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu a spíše než čistě 
ekonomickými a finančními parametry by 
mělo být vedeno mj. snahou zajistit 
sociální soudržnost, sociální spravedlnost a 
rovné zacházení; vyzdvihuje v této 
souvislosti skutečnost, že potenciální 
přidanou hodnotu dlouhodobého 
financování ve prospěch veřejných zájmů
není možné hodnotit pouze z 
ekonomického pohledu;

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit i
veřejnému zájmu a spíše než čistě 
ekonomickými a finančními parametry by 
mělo být vedeno mj. snahou zajistit 
sociální soudržnost, sociální spravedlnost a
rovné zacházení; vyzdvihuje, že tyto cíle 
představují potenciální přidanou hodnotu 
dlouhodobého financování ve prospěch 
veřejných zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Traian Ungureanu
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu a spíše než čistě 
ekonomickými a finančními parametry by 
mělo být vedeno mj. snahou zajistit 
sociální soudržnost, sociální spravedlnost a 
rovné zacházení; vyzdvihuje v této 
souvislosti skutečnost, že potenciální 
přidanou hodnotu dlouhodobého 
financování ve prospěch veřejných zájmů
není možné hodnotit pouze z 
ekonomického pohledu;

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu a být vedeno mj. snahou 
zajistit sociální soudržnost, sociální 
spravedlnost a rovné zacházení, a to 
pomocí optimálního využívání 
ekonomických a finančních zdrojů a 
soustředění se na ně; zdůrazňuje, že
nalezením správné rovnováhy mezi 
členskými státy a evropskými politikami a 
zlepšením investičního klimatu by bylo 
možné dosáhnout přidané hodnoty
dlouhodobého financování ve prospěch 
veřejných zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu a spíše než čistě 
ekonomickými a finančními parametry by 
mělo být vedeno mj. snahou zajistit 
sociální soudržnost, sociální spravedlnost a 
rovné zacházení; vyzdvihuje v této 
souvislosti skutečnost, že potenciální 
přidanou hodnotu dlouhodobého 
financování ve prospěch veřejných zájmů 
není možné hodnotit pouze z 
ekonomického pohledu;

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování 
evropské ekonomiky by mělo sloužit 
veřejnému zájmu a spíše než čistě 
ekonomickými a finančními parametry by 
mělo být vedeno mj. snahou zajistit 
sociální soudržnost, sociální investice,
sociální spravedlnost a rovné zacházení; 
vyzdvihuje v této souvislosti skutečnost, že 
potenciální přidanou hodnotu 
dlouhodobého financování ve prospěch 
veřejných zájmů není možné hodnotit 
pouze z ekonomického pohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá zelenou knihu Komise o 
dlouhodobém financování, které 
podporuje přeshraniční dlouhodobé 
investice jak do hmotných aktiv (jako je 
energetika, doprava a komunikační 
infrastruktura), tak i do nehmotných aktiv 
(například vzdělání, výzkum a rozvoj), 
které vytvářejí mnoho společenských 
benefitů, zlepšují podmínky bydlení a 
vytvářejí kvalitní pracovní místa; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že Unie čelí zásadním 
výzvám především v oblastech 
reindustrializace, transformace energetiky 
a digitální infrastruktury, které vyžadují 
značné investice; domnívá se, že je 
úkolem veřejných orgánů, aby 
podporovaly takovéto investice, jež mají 
silný potenciál pro zaměstnanost; 
domnívá se, že politika hospodářské 
soutěže v EU nemá těmto investicím 
bránit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
dlouhodobé financování neprospívalo jen 
investorům a akcionářům, ale i
pracovníkům, podnikům a spotřebitelům;

2. zdůrazňuje potřebu zajistit účinný a 
efektivní rámec pro dlouhodobé 
financování prostřednictvím vytvoření 
vhodných nástrojů a mechanismů, které 
by přinášely výhody investorům, 
akcionářům, pracovníkům, podnikům a 
spotřebitelům; Evropská unie by se proto 
měla zaměřit na soukromé a státní 
rozvojové banky jakou součást strategie 
hospodářského oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
dlouhodobé financování neprospívalo jen
investorům a akcionářům, ale i 
pracovníkům, podnikům a spotřebitelům;

2. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
dlouhodobé financování přinášelo výhody 
nejen investorům a akcionářům, ale i 
veřejnému zájmu jako celku

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
dlouhodobé financování neprospívalo jen 
investorům a akcionářům, ale i 
pracovníkům, podnikům a spotřebitelům;

2. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
dlouhodobé financování neprospívalo jen 
investorům a akcionářům, ale i 
pracovníkům, podnikům a spotřebitelům; v 
této souvislosti konstatuje možné přínosy 
finanční účasti zaměstnanců na ziscích 
společností a dalších inovativních 
dlouhodobých financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. se domnívá, že účinného a efektivního 
rámce pro dlouhodobé financování je 
potřeba docílit prostřednictvím přístupu 
založeného na sbližování evropských a 
vnitrostátních politik; za tímto účelem by 
EIB měla podporovat rozvojové banky s 
cílem uvolnit likviditu pro MSP a vytvořit 
řádné podmínky pro zvýšení výroby a 
následně i zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že dlouhodobé investice ve 
prospěch dlouhodobé zaměstnanosti jsou 
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možné pouze tehdy, je-li k dispozici 
odpovídající financování, které ve velké 
míře závisí na schopnosti vytvářet úspory;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vřele vítá zaměření na výrobní kapitál 
jako protiklad finančního kapitálu; žádá 
Komisi, aby podporovala dlouhodobé 
investice do oblastí, které jsou 
potencionálně schopné zajistit největší 
sociální přínosy a přispět k naplnění cílů 
strategie Evropa 2020, kterým se ovšem 
nedostává adekvátní výše finanční podpory 
(např. MSP); Komise by také neměla 
podporovat neproduktivní oblasti, jako 
jsou kupříkladu reality (s výjimkou 
sociálního bydlení), aby zabránila vzniku 
nových neproduktivních bublin;

3. vřele vítá zaměření na výrobní kapitál a 
také na finanční kapitál; žádá Komisi, aby 
podporovala dlouhodobé investice do 
oblastí, které jsou potencionálně schopné 
zajistit největší sociální přínosy a přispět k 
naplnění cílů strategie Evropa 2020, 
kterým se ovšem nedostává adekvátní výše 
finanční podpory, např. MSP a investice 
do infrastruktury; Komise by také neměla 
podporovat neproduktivní oblasti, aby 
zabránila vzniku nových neproduktivních 
bublin;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vřele vítá zaměření na výrobní kapitál 
jako protiklad finančního kapitálu; žádá 
Komisi, aby podporovala dlouhodobé 
investice do oblastí, které jsou 
potencionálně schopné zajistit největší 
sociální přínosy a přispět k naplnění cílů 

3. vřele vítá zaměření na výrobní kapitál 
jako protiklad finančního kapitálu; žádá 
Komisi, aby podporovala dlouhodobé 
investice do oblastí, které jsou 
potencionálně schopné zajistit největší 
sociální přínosy a přispět k naplnění cílů 
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strategie Evropa 2020, kterým se ovšem 
nedostává adekvátní výše finanční podpory 
(např. MSP); Komise by také neměla 
podporovat neproduktivní oblasti, jako 
jsou kupříkladu reality (s výjimkou 
sociálního bydlení), aby zabránila vzniku 
nových neproduktivních bublin;

strategie Evropa 2020, kterým se ovšem 
nedostává adekvátní výše finanční 
podpory, např. rozsáhlé projekty v oblasti 
infrastruktury a MSP; Komise by také 
neměla podporovat neproduktivní oblasti, 
aby zabránila vzniku nových bublin;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam nepřímého 
pozitivního dopadu, který mohou mít 
evropské fondy dlouhodobých investic na 
financování projektů sociálního bydlení 
nebo sdružení odpovědných za správu 
nemovitostí pro sociální bydlení s ohledem 
na jejich stabilní a dlouhodobý investiční 
horizont;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby MSP, jako páteř růstu a 
vytváření pracovních míst v EU, získaly 
přednostní přístup do fondů LTI; 
vyzdvihuje důležitost zajištění snadnějšího 
přístupu k financování v průběhu celého 
životního cyklu podniku tak, aby bylo 
možné vytvořit a udržet dlouhodobá 

4. žádá, aby MSP, jako páteř růstu a 
vytváření pracovních míst v EU, získaly 
přednostní přístup do fondů LTI; domnívá 
se, že spolu s tímto přístupem by měly být 
zjednodušeny postupy pro podávání 
žádostí; vyzdvihuje důležitost zajištění 
snadnějšího přístupu k financování v 
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kvalitní pracovní místa; průběhu celého životního cyklu podniku 
tak, aby bylo možné vytvořit a udržet 
dlouhodobá kvalitní pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly penzijní fondy a přispěly tak 
k sociálně odpovědnému investičnímu 
chování; připomíná, že plány Komise na 
přezkum směrnice o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi (směrnice IORP) nesmí 
odrazovat od udržitelného dlouhodobého 
financování.

5. žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly penzijní fondy při přijímání
sociálně odpovědných investičních 
rozhodnutí, která jsou v souladu s 
evropskými a mezinárodními sociálními a 
environmentálními normami a normami v 
oblasti lidských práv, včetně 
odpovídajících pokynů a zásad OECD a 
OSN; připomíná, že plány Komise na 
přezkum směrnice o činnostech institucí 
zaměstnaneckého penzijního pojištění a 
dohledu nad nimi (směrnice IORP) nesmí 
odrazovat od udržitelného dlouhodobého 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. podporuje dlouhodobé finanční 
plánování, které by měly usnadnit politiky 
založené na předjímání a sociálně 
odpovědných a zdravých investicích; žádá 
členské státy, aby s ohledem na podporu 
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udržitelného růstu zaměstnanosti 
podporovaly směřování úspor do 
dlouhodobých investic prostřednictvím 
silných fiskálních politik, účinných 
daňových systémů a politik, které zvyšují
atraktivitu ekonomiky pro dlouhodobé 
investice, včetně těch zahraničních;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
příslušné právní předpisy zaměřené na 
dlouhodobé financování, které bude 
přístupné podnikům všech velikostí, 
a následně aby podpořily vytváření 
pracovních míst; připomíná, že trvající 
nedostatečná likvidita ve prospěch malých 
a středních podniků může snížit 
hospodářskou činnost a následně vést 
k dalším ztrátám pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. žádá členské státy, aby podporovaly 
hospodářský růst a růst zaměstnanosti 
prosazováním dlouhodobých úspor 
pomocí politik mobilizace úspor;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
odpovídající finanční a makroekonomické 
rámce s cílem dosáhnout udržitelného 
hospodářského a společenského rozvoje 
a současně se důkladně zaměřily na 
kapitálové statky s dlouhou životností, a to 
vytvořením spolehlivých a udržitelných 
nástrojů, které by byly v souladu 
s snahami o snižování nezaměstnanosti 
a oživení hospodářského podnikatelského 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. podporuje zavedení dalších politik 
tehdy, jestliže je sociální návratnost 
dlouhodobé investice vyšší než soukromý 
výnos investorů, a proto je výše investic 
pod úrovní optimální pro společnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. žádá Komisi, aby se zabývala 
neuspokojenou poptávkou retailových 
investorů po investicích do dlouhodobých 
aktiv, což by vedlo ke shromáždění dalšího 
významného kapitálu k dlouhodobým 
investicím a uvolnění dalšího potenciálu 
zaměstnanosti. Retailovým investorům by 
měla být poskytnuta další ochrana a mělo 
by být zavedeno finanční vzdělávání na 
míru a strategie zvyšování povědomí, aby 
byli budoucí i stávající uživatelé 
dlouhodobých investičních nástrojů 
informováni o výhodách dlouhodobého 
spoření a investování a rovněž 
o veškerých možných nebezpečích 
a nákladech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. zdůrazňuje potřebu lepší finanční 
regulace a dohledu s cílem chránit 
pracovníky, daňové poplatníky a reálnou 
ekonomiku před budoucími selháními 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh stanoviska
Bod 5 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5g. zdůrazňuje, že dlouhodobé 
financování evropského hospodářství 
a jeho potenciál pro vytváření pracovních 
míst bude fungovat pouze v případě, že 
rámec evropského fondu dlouhodobých 
investic (ELTIF) dostatečně zohlední 
různé potřeby profesionálů, 
poloprofesionálů a retailových investorů.

Or. en


