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Poprawka 1
Phil Bennion

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze panującą na rynkach 
finansowych ogólną tendencję do 
zachowań o charakterze 
krótkoterminowym, a także wzrost 
niechęci do podejmowania ryzyka 
spowodowany kryzysem finansowym; 
mając na uwadze, że finansowanie 
krótkoterminowe w obecnej formie, 
między innymi poprzez kredyty bankowe 
lub fundusze inwestycyjne, nie jest 
właściwym sposobem reagowania na 
wyzwania społeczne, ekologiczne i 
demograficzne, przed którymi stoi Europa;

A. mając na uwadze panującą na rynkach 
finansowych ogólną tendencję do 
zachowań o charakterze 
krótkoterminowym, a także wzrost 
niechęci do podejmowania ryzyka 
spowodowany kryzysem finansowym; 
mając na uwadze, że finansowanie 
długoterminowe jest właściwszym 
sposobem reagowania na wyzwania 
społeczne, ekologiczne i demograficzne, 
przed którymi stoi Europa;

Or. en

Poprawka 2
Phil Bennion

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że przyjęcie 
perspektywy długoterminowej oraz 
inwestycje w klasy aktywów wymagające 
od inwestorów podejmowania zobowiązań 
długoterminowych mogą być korzystne dla 
inwestorów oraz dla szerzej pojętej 
gospodarki, a także zwiększyć stabilność 
rynków finansowych, zmniejszyć koszty 
dla pojedynczych przedsiębiorstw, 
stworzyć możliwości zatrudnienia oraz 

B. mając na uwadze, że przyjęcie 
perspektywy długoterminowej przez na 
przykład inwestycje w klasy aktywów 
wymagające od inwestorów podejmowania 
zobowiązań długoterminowych mogą być 
korzystne dla inwestorów oraz dla szerzej 
pojętej gospodarki, a także zwiększyć 
stabilność rynków finansowych, 
zmniejszyć koszty dla pojedynczych 
przedsiębiorstw, a zwłaszcza koszt dostępu 
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połączyć stałą stopę rentowności dla 
inwestorów z pozytywnym 
oddziaływaniem społecznym;

do finansowania, stworzyć możliwości 
zatrudnienia oraz połączyć stałą stopę 
rentowności dla inwestorów z pozytywnym 
oddziaływaniem społecznym;

Or. en

Poprawka 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w związku z 
kryzysem finansowym i będącą jego 
konsekwencją zapaścią kredytową MŚP 
ponoszą niezwykle wysokie koszty 
kredytowe, a coraz mniejsza dostępność 
kredytów zagraża zdolności tych 
przedsiębiorstw do tworzenia miejsc 
pracy; mając na uwadze, że według 
Instytutu Finansów Międzynarodowych 
mniejsze przedsiębiorstwa w krajach 
peryferyjnych płacą od 4 do 6 punktów 
procentowych więcej za kredyt bankowy 
niż ich odpowiedniki w centralnej 
Europie, co wskazuje na potrzebę 
wspólnej europejskiej strategii 
inwestycyjnej, aby zapobiec pogłębiającym 
się różnicom między krajami w zakresie 
wzrostu i tworzenia miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 4
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że rosnąca ogólna 
stopa bezrobocia, a w szczególności 
bezrobocia młodzieży, to dwa główne 
problemy rzutujące ujemnie na warunki 
gospodarcze i społeczne na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że rynki obligacji 
korporacyjnych, papierów wartościowych 
i sekurytyzacji w Europie pozostają 
stosunkowo słabo rozwinięte w 
porównaniu z innymi gospodarkami, a 
finansowanie pozabankowe jest w dużej 
mierze niedostępne dla MŚP, co osłabia 
ich zdolność wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy.

Or. en

Poprawka 6
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że konwergencję 
gospodarczą i społeczną państw 
członkowskich można osiągnąć za 
pośrednictwem strategii finansowania 
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długoterminowego, które powinno 
koncentrować się na możliwościach 
niefinansowych i finansowych dla MŚP, 
ponieważ są one głównym źródłem 
zatrudnienia i wzrostu zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 7
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu 
oraz że powinny przyświecać mu także 
cele sprzyjające spójności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej i równemu 
traktowaniu, a nie jedynie cele 
koncentrujące się na parametrach 
gospodarczych i finansowych; podkreśla w 
związku z tym, że potencjalnej wartości 
dodanej finansowania długoterminowego 
dla interesu publicznego nie można 
mierzyć jedynie miarą gospodarczą;

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu; 
podkreśla, że potencjalnej wartości dodanej 
finansowania długoterminowego dla 
interesu publicznego nie można mierzyć 
jedynie miarą gospodarczą, i domaga się 
obiektywnych wskaźników 
umożliwiających pomiar realizacji celów 
interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 8
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu 
oraz że powinny przyświecać mu także 

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć również interesowi 
publicznemu oraz że powinny przyświecać 
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cele sprzyjające spójności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej i równemu 
traktowaniu, a nie jedynie cele 
koncentrujące się na parametrach 
gospodarczych i finansowych; podkreśla w
związku z tym, że potencjalnej wartości 
dodanej finansowania długoterminowego 
dla interesu publicznego nie można 
mierzyć jedynie miarą gospodarczą;

mu także cele sprzyjające spójności 
społecznej, sprawiedliwości społecznej i 
równemu traktowaniu; podkreśla, że cele te 
stanowią potencjalną wartość dodaną
finansowania długoterminowego dla 
interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 9
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu 
oraz że powinny przyświecać mu także 
cele sprzyjające spójności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej i równemu 
traktowaniu, a nie jedynie cele 
koncentrujące się na parametrach
gospodarczych i finansowych; podkreśla w 
związku z tym, że potencjalnej wartości 
dodanej finansowania długoterminowego 
dla interesu publicznego nie można 
mierzyć jedynie miarą gospodarczą;

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu 
oraz że powinny przyświecać mu także 
cele sprzyjające spójności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej i równemu 
traktowaniu, przez koncentrowanie się na 
zasobach gospodarczych i finansowych 
oraz ich optymalne wykorzystywanie;
podkreśla, że dzięki zachowaniu 
równowagi między strategiami państw 
członkowskich a strategiami europejskimi 
oraz dzięki dążeniu do poprawy klimatu 
inwestycyjnego można uzyskać wartość 
dodaną finansowania długoterminowego 
dla interesu publicznego.

Or. en

Poprawka 10
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 1



PE522.886v01-00 8/18 AM\1008585PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu 
oraz że powinny przyświecać mu także 
cele sprzyjające spójności społecznej, 
sprawiedliwości społecznej i równemu 
traktowaniu, a nie jedynie cele 
koncentrujące się na parametrach 
gospodarczych i finansowych; podkreśla w 
związku z tym, że potencjalnej wartości 
dodanej finansowania długoterminowego 
dla interesu publicznego nie można 
mierzyć jedynie miarą gospodarczą;

1. podkreśla, że długoterminowe 
finansowanie gospodarki europejskiej 
powinno służyć interesowi publicznemu 
oraz że powinny przyświecać mu także 
cele sprzyjające spójności społecznej, 
inwestycjom społecznym, sprawiedliwości 
społecznej i równemu traktowaniu, a nie 
jedynie cele koncentrujące się na 
parametrach gospodarczych i finansowych; 
podkreśla w związku z tym, że potencjalnej 
wartości dodanej finansowania 
długoterminowego dla interesu 
publicznego nie można mierzyć jedynie 
miarą gospodarczą;

Or. en

Poprawka 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji w sprawie finansowania 
długoterminowego, której celem jest 
wspieranie trasngranicznego 
inwestowania długoterminowego w 
rzeczowe aktywa trwałe (takie jak 
infrastruktura energetyczna, transportowa 
i telekomunikacyjna) oraz w wartości 
niematerialne (takie jak edukacja, 
badania naukowe i rozwój), które 
zapewniają szersze korzyści społeczne, 
poprawiają poziom życia i tworzą miejsca 
pracy dobrej jakości; 

Or. en
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Poprawka 12
Françoise Castex

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że Unia Europejska stoi w 
obliczu dużych wyzwań, szczególnie w 
takich dziedzinach jak reindustrializacja, 
transformacja sektora energetycznego 
oraz sprzęt cyfrowy, które wymagają 
znacznych inwestycji; uważa, że 
odpowiedzialność za wspieranie tych 
inwestycji, dzięki którym może powstać 
wiele miejsc pracy, spoczywa na władzach 
publicznych; uważa, że unijna polityka 
konkurencji nie może hamować tych 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zapewnienia korzyści 
z długoterminowego finansowania nie 
tylko inwestorom i udziałowcom, ale także
pracownikom, przedsiębiorstwom i 
konsumentom;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznych i wydajnych ram
długoterminowego finansowania przez 
stworzenie odpowiednich instrumentów i 
mechanizmów przynoszących korzyści
inwestorom, udziałowcom, pracownikom, 
przedsiębiorstwom i konsumentom; w tym 
celu Unia Europejska powinna 
koncentrować się w większym stopniu na 
bankach rozwoju – prywatnych i 
państwowych – traktując je jako część 
strategii naprawy gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 14
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zapewnienia korzyści 
z długoterminowego finansowania nie 
tylko inwestorom i udziałowcom, ale także 
pracownikom, przedsiębiorstwom i 
konsumentom;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia korzyści 
z długoterminowego finansowania nie 
tylko inwestorom i udziałowcom, ale także 
ogółowi społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 15
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla potrzebę zapewnienia korzyści 
z długoterminowego finansowania nie 
tylko inwestorom i udziałowcom, ale także 
pracownikom, przedsiębiorstwom i 
konsumentom;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia korzyści 
z długoterminowego finansowania nie 
tylko inwestorom i udziałowcom, ale także 
pracownikom, przedsiębiorstwom i 
konsumentom; w tym kontekście 
odnotowuje możliwe korzyści z 
finansowego udziału pracowników w 
zyskach przedsiębiorstw oraz innych form 
innowacyjnego finansowania 
długoterminowego;

Or. en

Poprawka 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że stworzenie skutecznych i 
wydajnych ram finansowania 
długoterminowego wymaga zbieżności 
europejskich i krajowych strategii 
politycznych; w związku z tym uważa, że 
EBI powinien wspierać banki rozwoju w 
celu zapewnienia płynności MŚP i 
stworzenia odpowiednich warunków 
sprzyjających wzrostowi produkcji, a tym 
samym wzrostowi zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 17
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że inwestycje 
długoterminowe, sprzyjające trwałemu 
zatrudnieniu, mogą być realizowane tylko 
dzięki odpowiedniemu finansowaniu, 
które zależy w dużym stopniu od zdolności 
gospodarki do generowania oszczędności;

Or. en

Poprawka 18
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje skupienie 
działań na kapitale produkcyjnym, a nie 
finansowym; zwraca się do Komisji o 

3. z zadowoleniem przyjmuje skupienie 
działań na kapitale produkcyjnym, a nie 
tylko na kapitale finansowym; zwraca się 
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wspieranie inwestycji długoterminowych w 
obszarach zdolnych do wygenerowania 
najkorzystniejszych społecznych efektów 
zewnętrznych oraz do przyczynienia się do 
realizacji celów strategii Europa 2020, a 
które nie otrzymują w tej chwili 
odpowiedniego finansowania (np. MŚP), 
oraz o pominięcie nieproduktywnych 
obszarów, takich jak nieruchomości – z 
wyłączeniem mieszkań socjalnych – w 
celu zapobiegnięcia powstaniu nowych 
baniek finansowych;

do Komisji o wspieranie inwestycji 
długoterminowych w obszarach zdolnych 
do wygenerowania najkorzystniejszych 
społecznych efektów zewnętrznych oraz do 
przyczynienia się do realizacji celów 
strategii Europa 2020, a które nie 
otrzymują w tej chwili odpowiedniego 
finansowania (np. MŚP czy inwestycje 
infrastrukturalne), oraz o pominięcie 
nieproduktywnych obszarów w celu 
zapobiegnięcia powstaniu nowych baniek 
finansowych;

Or. en

Poprawka 19
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje skupienie 
działań na kapitale produkcyjnym, a nie 
finansowym; zwraca się do Komisji o 
wspieranie inwestycji długoterminowych w 
obszarach zdolnych do wygenerowania 
najkorzystniejszych społecznych efektów 
zewnętrznych oraz do przyczynienia się do 
realizacji celów strategii Europa 2020, a 
które nie otrzymują w tej chwili 
odpowiedniego finansowania (np. MŚP), 
oraz o pominięcie nieproduktywnych 
obszarów, takich jak nieruchomości – z 
wyłączeniem mieszkań socjalnych – w 
celu zapobiegnięcia powstaniu nowych 
baniek finansowych;

3. z zadowoleniem przyjmuje skupienie 
działań na kapitale produkcyjnym, a nie 
finansowym; zwraca się do Komisji o 
wspieranie inwestycji długoterminowych w 
obszarach zdolnych do wygenerowania 
najkorzystniejszych społecznych efektów 
zewnętrznych oraz do przyczynienia się do 
realizacji celów strategii Europa 2020, a 
które nie otrzymują w tej chwili 
odpowiedniego finansowania (np. duże 
projekty infrastrukturalne czy MŚP), oraz 
o pominięcie nieproduktywnych obszarów 
w celu zapobiegnięcia powstaniu nowych 
baniek finansowych;

Or. en

Poprawka 20
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie pośredniego 
pozytywnego wpływu, jaki mogą wywrzeć 
ELTIF na finansowanie projektów w 
dziedzinie mieszkalnictwa socjalnego lub 
stowarzyszenia odpowiedzialne za 
zarządzanie lokalami socjalnymi z uwagi 
na ich stabilny i długoterminowy 
charakter inwestycyjny; 

Or. en

Poprawka 21
Phil Bennion

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się o przyznanie MŚP 
priorytetowego dostępu do funduszy 
przeznaczonych na inwestycje 
długoterminowe, jako że MŚP są siłą 
napędową wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w UE; podkreśla konieczność 
zapewnienia łatwiejszego dostępu do 
finansowania w ciągu całego okresu 
istnienia firmy w celu stworzenia i 
utrzymania trwałych i dobrych jakościowo 
miejsc pracy;

4. zwraca się o przyznanie MŚP 
priorytetowego dostępu do funduszy 
przeznaczonych na inwestycje 
długoterminowe, jako że MŚP są siłą 
napędową wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w UE; uważa, że temu dostępowi 
powinno towarzyszyć uproszczenie 
procedur składnia wniosków; podkreśla 
konieczność zapewnienia łatwiejszego 
dostępu do finansowania w ciągu całego 
okresu istnienia firmy w celu stworzenia i 
utrzymania trwałych i dobrych jakościowo 
miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 22
Emer Costello
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zachęcanie funduszy 
emerytalnych do podejmowania 
odpowiedzialnych społecznie decyzji 
inwestycyjnych; przypomina, że plany 
Komisji związane z przeglądem dyrektywy 
w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami nie 
mogą zniechęcać do zrównoważonego 
finansowania długoterminowego.

5. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zachęcanie funduszy 
emerytalnych do podejmowania 
odpowiedzialnych społecznie decyzji 
inwestycyjnych zgodnych z unijnymi i 
międzynarodowymi normami w dziedzinie 
praw człowieka oraz normami 
społecznymi i środowiskowymi, w tym z 
odpowiednimi wytycznymi i zasadami 
OECD i ONZ; przypomina, że plany 
Komisji związane z przeglądem dyrektywy 
w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych 
oraz nadzoru nad takimi instytucjami nie 
mogą zniechęcać do zrównoważonego 
finansowania długoterminowego.

Or. en

Poprawka 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. popiera długoterminowe planowanie 
finansowe, które ułatwiają strategie 
polityczne oparte na antycypowaniu oraz 
odpowiedzialnych społecznie i zdrowych 
inwestycjach; z myślą o zapewnieniu 
trwałego wzrostu zatrudnienia zwraca się 
do państw członkowskich o wspieranie 
przeznaczania oszczędności na inwestycje 
długoterminowe za pośrednictwem 
rozsądnych politycznych strategii 
podatkowych, skutecznych systemów 
podatkowych i strategii politycznych 
zwiększających atrakcyjność gospodarki 
przez przyciąganie inwestycji 
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długoterminowych, w tym inwestycji 
zagranicznych; 

Or. en

Poprawka 24
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowania odpowiedniego 
ustawodawstwa, dzięki któremu 
finansowanie długoterminowe będzie
dostępne dla przedsiębiorstw bez względu 
na wielkość, co z kolei przyczyni się do 
tworzenia nowych miejsc pracy; 
przypomina, że ciągły brak płynności 
MŚP może zmniejszyć ich aktywność 
gospodarczą i tym samym doprowadzić do 
utraty dalszych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca się do państw członkowskich o 
wspieranie wzrostu gospodarki i 
zatrudnienia w drodze propagowania 
oszczędzania długoterminowego przez 
politykę mobilizacji oszczędności; 

Or. en
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Poprawka 26
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia odpowiednich ram 
finansowych i makroekonomicznych w 
celu osiągnięcia trwałego rozwoju 
gospodarczego i społecznego, a 
jednocześnie do zwrócenia szczególnej 
uwagi na trwałe dobra kapitałowe przez 
stworzenie sprawnych i zrównoważonych 
instrumentów zbieżnych z celami w 
zakresie zmniejszenia bezrobocia i 
ożywienia gospodarczego środowiska 
biznesowego;

Or. en

Poprawka 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. popiera wprowadzania dodatkowych 
strategii politycznych, jeżeli korzyści 
społeczne z inwestycji przewyższają zwrot 
z inwestycji uzyskiwany przez inwestorów, 
w związku z czym poziom inwestycji jest 
poniżej optimum społecznego;

Or. en

Poprawka 28
Sergio Gutiérrez Prieto
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Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. zwraca się do Komisji o zajęcie się 
niespełnionym postulatem inwestorów 
indywidualnych dotyczącym inwestowania 
w aktywa długoterminowe, co 
umożliwiłoby zgromadzenie dodatkowego 
znaczącego kapitału na inwestycje 
długoterminowe i wykorzystanie 
dodatkowego potencjału zatrudnienia; 
uważa, że należy zapewnić dodatkową 
ochronę inwestorów indywidualnych i 
dostosowaną do potrzeb edukację 
finansową, a ponadto należy wdrożyć 
strategie na rzecz podnoszenia wiedzy w 
celu poinformowania potencjalnych i 
faktycznych użytkowników instrumentów 
inwestowania długoterminowego o 
korzyściach długoterminowego 
oszczędzania i inwestowania, a także o 
wszelkich potencjalnych kosztach i 
ryzyku;

Or. en

Poprawka 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. podkreśla potrzebę lepszych regulacji 
finansowych i nadzoru finansowego w 
celu ochrony pracowników, podatników i 
gospodarki realnej przed przyszłymi 
niedoskonałościami rynku;

Or. en
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Poprawka 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Projekt opinii
Ustęp 5 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5g. podkreśla, że finansowanie 
długoterminowe gospodarki europejskiej i 
jego zdolność do tworzenia miejsc pracy 
będą funkcjonowały, tylko jeżeli w 
ramach ELTIF zostaną należycie 
uwzględnione różne potrzeby inwestorów 
profesjonalnych, półprofesjonalnych i 
indywidualnych. 

Or. en


