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Amendamentul 1
Phil Bennion

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât există o tendință generală a 
piețelor financiare de a acționa pe termen 
scurt, precum și o accentuare a aversiunii 
față de risc din cauza crizei financiare; 
întrucât finanțarea pe termen scurt în 
forma sa actuală, printre altele, prin 
credite bancare sau fonduri de investiții, 
nu reprezintă un răspuns potrivit la 
provocările sociale, de mediu și 
demografice cu care se confruntă Europa;

A. întrucât există o tendință generală a 
piețelor financiare de a acționa pe termen 
scurt, precum și o accentuare a aversiunii 
față de risc din cauza crizei financiare; 
întrucât finanțarea pe termen lung 
reprezintă un răspuns mai potrivit la 
provocările sociale, de mediu și 
demografice cu care se confruntă Europa;

Or. en

Amendamentul 2
Phil Bennion

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât adoptarea unei perspective pe 
termen lung și investiția în clase de active 
care necesită angajamente pe termen mai 
lung din partea investitorilor pot prezenta 
avantaje pentru investitori și pentru 
economie în general, crește stabilitatea 
piețelor financiare, reduce costurile pentru 
întreprinderile individuale, crea locuri de 
muncă și îmbina o rată stabilă de 
rentabilitate pentru investitori cu un impact 
social pozitiv;

B. întrucât adoptarea unei perspective pe 
termen lung, de exemplu, prin investiția în 
clase de active care necesită angajamente 
pe termen mai lung din partea 
investitorilor, poate prezenta avantaje 
pentru investitori și pentru economie în 
general, poate crește stabilitatea piețelor 
financiare, poate reduce costurile pentru 
întreprinderile individuale, în special 
costurile pentru accesul la finanțare, 
poate crea locuri de muncă și poate îmbina 
o rată stabilă de rentabilitate pentru 
investitori cu un impact social pozitiv;
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Amendamentul 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, din cauza crizei financiare și 
a crizei creditelor care a rezultat, IMM-
urile se confruntă cu cele mai mari 
costuri ale creditelor și cu o restrângere a 
disponibilității acestora, amenințând 
astfel potențialul lor de ocupare a forței 
de muncă; întrucât, potrivit Institutului de 
finanțe internaționale, întreprinderile mai 
mici din țările periferice plătesc cu până 
la 4-6 puncte procentuale mai mult pentru 
împrumuturile bancare decât omoloagele 
lor din centrul Europei, reflectând nevoia 
unei strategii de investiții comune 
europene pentru a evita multiplicarea 
neconcordanțelor legate de creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în rândul țărilor;

Or. en

Amendamentul 4
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât creșterea generală a 
șomajului și, în special, a șomajului în 
rândul tinerilor rămân două surse 
principale care afectează condițiile 
economice și sociale de la nivelul UE;
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Amendamentul 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât piețele acțiunilor corporative, 
de valori și securitizărilor din Europa 
continuă să fie relativ subdezvoltate în 
comparație cu alte economii, iar 
finanțarea nebancară rămâne în mare 
măsură inaccesibilă IMM-urilor, 
subminând potențialul lor de creștere și 
de creare de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 6
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât convergența economică și 
socială a statelor membre poate fi 
obținută prin intermediul unei strategii de 
finanțare pe termen lung, care ar trebui 
să se concentreze asupra oportunităților 
financiare și nefinanciare ale IMM-
urilor, întrucât ele reprezintă principala 
sursă de ocupare a forței de muncă și de 
creștere a ocupării forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 7
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public și să fie 
călăuzită, printre altele, de obiective care 
promovează coeziunea socială, justiția 
socială și tratamentul egal, în loc să se 
axeze doar pe parametri economici și 
financiari; subliniază, în acest sens, faptul 
că valoarea adăugată pe care finanțarea pe 
termen lung o poate aduce interesului 
public nu poate fi măsurată doar în termeni 
economici;

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public; subliniază 
faptul că valoarea adăugată pe care 
finanțarea pe termen lung o poate aduce 
interesului public nu poate fi măsurată doar 
în termeni economici și solicită stabilirea 
unor indicatori obiectivi pentru a măsura 
realizarea interesului public;

Or. en

Amendamentul 8
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public și să fie 
călăuzită, printre altele, de obiective care 
promovează coeziunea socială, justiția 
socială și tratamentul egal, în loc să se 
axeze doar pe parametri economici și 
financiari; subliniază, în acest sens, faptul 
că valoarea adăugată pe care finanțarea pe 
termen lung o poate aduce interesului 
public nu poate fi măsurată doar în 
termeni economici;

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească, de asemenea, interesului public
și să fie călăuzită, printre altele, de 
obiective care promovează coeziunea 
socială, justiția socială și tratamentul egal; 
subliniază faptul că aceste obiective 
constituie valoarea adăugată pe care 
finanțarea pe termen lung o poate aduce 
interesului public;

Or. en
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Amendamentul 9
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public și să fie 
călăuzită, printre altele, de obiective care 
promovează coeziunea socială, justiția 
socială și tratamentul egal, în loc să se 
axeze doar pe parametri economici și 
financiari; subliniază, în acest sens, faptul 
că valoarea adăugată pe care finanțarea pe
termen lung o poate aduce interesului
public nu poate fi măsurată doar în 
termeni economici;

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public și să fie 
călăuzită, printre altele, de obiective care 
promovează coeziunea socială, justiția 
socială și tratamentul egal, axându-se pe 
resursele economice și financiare și 
utilizându-le în mod optim; evidențiază 
faptul că, prin realizarea unui echilibru 
corect între politicile statelor membre și 
cele europene și vizând consolidarea 
climatului de investiții, valoarea adăugată 
a finanțării pe termen lung pentru 
interesul public ar putea fi obținută;

Or. en

Amendamentul 10
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public și să fie 
călăuzită, printre altele, de obiective care 
promovează coeziunea socială, justiția 
socială și tratamentul egal, în loc să se 
axeze doar pe parametri economici și 
financiari; subliniază, în acest sens, faptul 
că valoarea adăugată pe care finanțarea pe 
termen lung o poate aduce interesului 
public nu poate fi măsurată doar în termeni 

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene ar trebui să 
servească interesului public și să fie 
călăuzită, printre altele, de obiective care 
promovează coeziunea socială, investițiile 
sociale, justiția socială și tratamentul egal, 
în loc să se axeze doar pe parametri 
economici și financiari; subliniază, în acest 
sens, faptul că valoarea adăugată pe care 
finanțarea pe termen lung o poate aduce 
interesului public nu poate fi măsurată doar 
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economici; în termeni economici;

Or. en

Amendamentul 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută Cartea verde a Comisiei privind 
finanțarea pe termen lung în ceea ce 
privește încurajarea investițiilor 
transfrontaliere pe termen lung atât în 
active corporale (precum infrastructurile 
energetice, de transport și de 
comunicații), cât și în active necorporale 
(precum educația, cercetarea și 
dezvoltarea), care au beneficii publice 
considerabile, îmbunătățesc nivelul de trai 
și creează locuri de muncă de calitate; 

Or. en

Amendamentul 12
Françoise Castex

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de faptul că Uniunea se 
confruntă cu provocări majore în special 
în ceea ce privește reindustrializarea, 
tranziția în domeniul energetic și 
echipamentele digitale, care necesită 
investiții considerabile; consideră că 
autorităților publice le revine răspunderea 
promovării acestor investiții, care au un 
potențial important de creare de locuri de 
muncă; consideră că politica UE în 
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domeniul concurenței nu trebuie să 
constituie o piedică în calea acestor 
investiții;

Or. en

Amendamentul 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a se asigura că 
finanțarea pe termen lung nu este doar în 
avantajul investitorilor și acționarilor, ci 
și al lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor;

2. subliniază necesitatea de a se asigura un 
cadru eficient și eficace de finanțare pe 
termen lung, prin crearea instrumentelor 
și mecanismelor corespunzătoare care să 
fie în avantajul investitorilor, acționarilor, 
lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor; în acest sens, Uniunea 
Europeană ar trebui să se concentreze din 
ce în ce mai mult asupra băncilor de 
dezvoltare – private și de stat – ca parte a 
strategiei de redresare economică;

Or. en

Amendamentul 14
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a se asigura că 
finanțarea pe termen lung nu este doar în 
avantajul investitorilor și acționarilor, ci și 
al lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor;

2. subliniază necesitatea de a se asigura că 
finanțarea pe termen lung nu este doar în 
avantajul investitorilor și acționarilor, ci și 
al interesului public în general;

Or. en
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Amendamentul 15
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea de a se asigura că 
finanțarea pe termen lung nu este doar în 
avantajul investitorilor și acționarilor, ci și 
al lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor;

2. subliniază necesitatea de a se asigura că 
finanțarea pe termen lung nu este doar în 
avantajul investitorilor și acționarilor, ci și 
al lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor; ia act, în acest sens, de 
posibilele beneficii ale participării 
financiare a angajaților la veniturile 
societăților și ale altor forme de finanțare 
inovatoare pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că un cadru eficient și 
eficace pentru finanțarea pe termen lung 
trebuie realizat printr-o abordare 
convergentă între politicile europene și 
naționale; în acest scop, BEI ar trebui să 
sprijine băncile de dezvoltare, în vederea 
deblocării lichidităților pentru IMM-uri și 
a creării condițiilor corespunzătoare 
pentru creșterea producției și, în 
consecință, pentru creșterea ocupării 
forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 17
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că investițiile pe 
termen lung, capabile să consolideze 
ocuparea forței de muncă pe termen lung, 
pot exista doar prin finanțarea pe termen 
lung, care depinde în mare măsură de 
capacitatea economiei de a genera 
economii;

Or. en

Amendamentul 18
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută cu satisfacție accentul pus pe 
capitalul productiv spre deosebire de
capitalul financiar; solicită Comisiei să 
încurajeze investițiile pe termen lung în 
domeniile capabile să genereze cele mai 
pozitive externalități sociale și să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, însă care nu 
beneficiază de un nivel suficient de 
finanțare, precum IMM-urile, și să excludă 
domeniile neproductive, cum ar fi 
bunurile imobiliare, cu excepția 
locuințelor sociale, pentru a preveni 
emergența unor noi bule neproductive;

3. salută cu satisfacție accentul pus pe 
capitalul productiv pe lângă capitalul 
financiar; solicită Comisiei să încurajeze 
investițiile pe termen lung în domeniile 
capabile să genereze cele mai pozitive 
externalități sociale și să contribuie la 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020, însă care nu beneficiază de un nivel 
suficient de finanțare, precum investițiile 
în IMM-uri și în infrastructură, și să 
excludă domeniile neproductive, pentru a 
preveni emergența unor noi bule 
neproductive;

Or. en
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Amendamentul 19
Sari Essayah

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută cu satisfacție accentul pus pe 
capitalul productiv spre deosebire de 
capitalul financiar; solicită Comisiei să 
încurajeze investițiile pe termen lung în 
domeniile capabile să genereze cele mai 
pozitive externalități sociale și să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, însă care nu 
beneficiază de un nivel suficient de 
finanțare, precum IMM-urile, și să excludă 
domeniile neproductive, cum ar fi 
bunurile imobiliare, cu excepția 
locuințelor sociale, pentru a preveni 
emergența unor noi bule neproductive;

3. salută cu satisfacție accentul pus pe 
capitalul productiv spre deosebire de 
capitalul financiar; solicită Comisiei să 
încurajeze investițiile pe termen lung în 
domeniile capabile să genereze cele mai 
pozitive externalități sociale și să 
contribuie la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, însă care nu 
beneficiază de un nivel suficient de 
finanțare, precum infrastructurile de mare 
anvergură și IMM-urile, și să excludă 
domeniile neproductive, pentru a preveni 
emergența unor noi bule;

Or. en

Amendamentul 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța impactului 
pozitiv indirect pe care FEITL îl pot avea 
în ceea ce privește finanțarea proiectelor 
de locuințe sociale sau a asociațiilor 
responsabile cu gestionarea locuințelor 
sociale datorită orizontului lor stabil și pe 
termen lung în materie de investiții; 

Or. en
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Amendamentul 21
Phil Bennion

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită ca IMM-urile să beneficieze de 
un acces prioritar la fondurile de investiții 
pe termen lung, având în vedere că ele 
constituie elementul de bază pentru 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă în UE; subliniază importanța de a 
asigura întreprinderilor un acces mai 
simplu la finanțare pe durata întregului lor 
ciclu de viață pentru a crea și menține 
locuri de muncă durabile și de calitate;

4. solicită ca IMM-urile să beneficieze de 
un acces prioritar la fondurile de investiții 
pe termen lung, având în vedere că ele 
constituie elementul de bază pentru 
creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă în UE; consideră că acest acces ar 
trebui însoțit de o simplificare a 
procedurilor de aplicare; subliniază 
importanța de a asigura întreprinderilor un 
acces mai simplu la finanțare pe durata 
întregului lor ciclu de viață pentru a crea și 
menține locuri de muncă durabile și de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 22
Emer Costello

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
încurajeze fondurile de pensii să adopte 
decizii responsabile social în materie de 
investiții; reamintește faptul că intenția 
Comisiei de a revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
(Directiva IORP) nu trebuie să descurajeze 
finanțările durabile pe termen lung.

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
încurajeze fondurile de pensii să adopte 
decizii responsabile social în materie de 
investiții, care să fie în conformitate cu 
drepturile omului de la nivelul UE și de la 
nivel internațional, cu standardele sociale 
și de mediu, inclusiv cu orientările și 
principiile relevante ale OCDE și ale 
ONU; reamintește faptul că intenția 
Comisiei de a revizui Directiva privind 
activitățile și supravegherea instituțiilor 
pentru furnizarea de pensii ocupaționale 
(Directiva IORP) nu trebuie să descurajeze 
finanțările durabile pe termen lung.
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Amendamentul 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. sprijină planificarea financiară pe 
termen lung, facilitată de politici bazate 
pe anticipare și pe investiții solide și 
responsabile din punct de vedere social; 
solicită statelor membre, în privința 
creșterii durabile a ocupării forței de 
muncă, să sprijine direcționarea 
economiilor spre investițiile pe termen 
lung, prin intermediul unor politici fiscale 
solide, sisteme de impozitare eficiente și 
politici care să favorizeze atractivitatea 
economiei pentru atragerea de investiții 
pe termen lung, inclusiv din străinătate; 

Or. en

Amendamentul 24
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să elaboreze 
actele legislative adecvate având ca scop 
asigurarea disponibilității finanțării pe 
termen lung pentru întreprinderile de 
toate dimensiunile și, prin urmare, 
îmbunătățirea creării de locuri de muncă; 
reamintește că o lipsă continuă de 
lichidități pentru IMM-uri poate reduce 
activitatea economică și, în consecință, 
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poate avea ca rezultat pierderea altor 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită statelor membre să sprijine 
creșterea economică și a ocupării forței de 
muncă prin promovarea economiilor pe 
termen lung prin politici de mobilizare a 
economiilor; 

Or. en

Amendamentul 26
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită statelor membre să creeze 
cadre financiare și macroeconomice 
adecvate, în vederea asigurării unei 
dezvoltări economice și sociale durabile, 
acordând o atenție deosebită bunurilor de 
capital cu durată lungă, prin crearea unor 
instrumente solide și durabile, conforme 
cu obiectivele de reducere a șomajului și 
de repornire a mediului economic;

Or. en



PE522.886v01-00 16/17 AM\1008585RO.doc

RO

Amendamentul 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. susține introducerea de politici 
suplimentare atunci când rentabilitatea 
socială a unei investiții pe termen lung 
este mai mare decât rentabilitatea privată 
pentru investitori și, prin urmare, 
nivelurile de investiții se află sub nivelul 
optim din punct de vedere social;

Or. en

Amendamentul 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. solicită Comisiei să abordeze cererea 
fără precedent din partea investitorilor de 
retail privind investițiile în active pe 
termen lung, care să pună în comun 
capitalul substanțial suplimentar pentru 
investiții pe termen lung și să deblocheze 
un potențial suplimentar de ocupare a 
forței de muncă. Ar trebui asigurată o 
protecție suplimentară a investitorilor de 
retail, ar trebui instituite strategii 
personalizate de educare și de 
sensibilizare financiară pentru a informa 
utilizatorii potențiali și reali ai 
instrumentelor de investiții pe termen 
lung cu privire la avantajele economiilor 
și investițiilor pe termen lung, precum și 
cu privire la toate eventualele riscuri și 
costuri;

Or. en
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Amendamentul 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. subliniază nevoia unei mai bune 
reglementări și supravegheri financiare în 
vederea asigurării protecției lucrătorilor, 
a contribuabililor și a economiei reale 
împotriva viitoarelor disfuncționalități ale 
pieței;

Or. en

Amendamentul 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. subliniază că finanțarea pe termen 
lung a economiei europene și potențialul 
său de creare de locuri de muncă vor 
funcționa numai în cazul în care cadrul 
FEITL va ține cont în mod adecvat de 
diferitele nevoi ale investitorilor 
profesionali, semiprofesionali și de retail; 

Or. en


