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Pozmeňujúci návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže na finančných trhoch existuje 
všeobecná tendencia ku krátkodobému 
správaniu, pričom z dôvodu finančnej krízy 
sa prízvukuje averzia k rizikám; keďže 
krátkodobé financovanie vo svojich 
súčasných formách, okrem iného 
prostredníctvom bankových úverov alebo 
investičných fondov, nie je vhodným
prostriedkom na riešenie sociálnych, 
environmentálnych a demografických 
výziev, ktorým Európa čelí;

A. keďže na finančných trhoch existuje 
všeobecná tendencia ku krátkodobému 
správaniu, pričom z dôvodu finančnej krízy 
sa prízvukuje averzia k rizikám; keďže 
dlhodobé financovanie je vhodnejším
prostriedkom na riešenie sociálnych, 
environmentálnych a demografických 
výziev, ktorým Európa čelí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže zohľadňovanie dlhodobej 
perspektívy a investovanie do tried aktív, 
ktoré od investorov vyžadujú dlhodobé 
záväzky, môžu byť prínosné pre investorov 
a všeobecnejšie pre celé hospodárstvo, 
zvyšovať stabilitu finančných trhov, 
znižovať náklady na jednotlivé podniky, 
vytvárať pracovné príležitosti 
a kombinovať stabilnú mieru návratnosti 
pre investorov s pozitívnym sociálnym 
vplyvom;

B. keďže zohľadňovanie dlhodobej 
perspektívy napríklad investovaním do 
tried aktív, ktoré od investorov vyžadujú 
dlhodobé záväzky, môžu byť prínosné pre 
investorov a všeobecnejšie pre celé 
hospodárstvo, zvyšovať stabilitu 
finančných trhov, znižovať náklady na 
jednotlivé podniky, najmä náklady na 
prístup k financiám, vytvárať pracovné 
príležitosti a kombinovať stabilnú mieru 
návratnosti pre investorov s pozitívnym 
sociálnym vplyvom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže MSP sa v dôsledku finančnej 
krízy a následnej úverovej krízy stretávajú 
s najvyššími nákladmi na úvery, pričom 
znížená dostupnosť úverov ohrozuje 
potenciál zamestnanosti týchto podnikov; 
keďže podľa Inštitútu medzinárodných 
financií platia menšie podniky v 
okrajových krajinách za bankové úvery o 
4 až 6 percentuálnych bodov viac ako ich 
partneri v strednej Európe, čo odráža 
potrebu spoločnej európskej investičnej 
stratégie s cieľom zabrániť zväčšovaniu 
rozdielov medzi krajinami, pokiaľ ide o 
rast a tvorbu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže nárast celkovej 
nezamestnanosti a najmä nárast 
nezamestnanosti mladých ľudí 
naďalej predstavujú dva hlavné 
zdroje zhoršovania hospodárskych 
a sociálnych podmienok na úrovni 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže trhy s podnikovými dlhopismi, 
kapitálové a sekuritizované trhy v Európe 
zostávajú v porovnaní s inými 
hospodárstvami pomerne nedostatočne 
vyvinuté a nebankové financovanie 
zostáva pre MSP do značnej miery 
neprístupné, pričom sa zhoršuje ich 
potenciál rastu a tvorby pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže hospodárske a sociálne 
zbližovanie členských štátov možno 
dosiahnuť prostredníctvom dlhodobej 
finančnej stratégie, ktorá by sa mala 
zameriavať na nefinančné a finančné 
príležitosti pre MSP, pretože tieto podniky 
sú hlavným zdrojom zamestnanosti a 
rastu zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu a malo by sa riadiť 
okrem iného cieľmi, ktoré sa 
nezameriavajú len na hospodárske 
a finančné parametre, ale podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálnu 
spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že 
potenciálnu pridanú hodnotu dlhodobého 
financovania vo verejnom záujme 
nemožno merať iba z hospodárskeho 
hľadiska;

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu; zdôrazňuje skutočnosť, 
že potenciálnu pridanú hodnotu 
dlhodobého financovania vo verejnom 
záujme nemožno merať iba z 
hospodárskeho hľadiska, a vyzýva na 
vytvorenie objektívnych ukazovateľov 
na meranie napĺňania verejného záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu a malo by sa riadiť 
okrem iného cieľmi, ktoré sa 
nezameriavajú len na hospodárske 
a finančné parametre, ale podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálnu spravodlivosť 
a rovnaké zaobchádzanie; v tejto súvislosti
zdôrazňuje skutočnosť, že potenciálnu 
pridanú hodnotu dlhodobého financovania 
vo verejnom záujme nemožno merať iba 
z hospodárskeho hľadiska;

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo takisto 
slúžiť verejnému záujmu a malo by sa 
riadiť okrem iného cieľmi, ktoré podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálnu spravodlivosť 
a rovnaké zaobchádzanie; zdôrazňuje, že 
tieto ciele predstavujú potenciálnu pridanú 
hodnotu dlhodobého financovania vo 
verejnom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Traian Ungureanu
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu a malo by sa riadiť 
okrem iného cieľmi, ktoré sa 
nezameriavajú len na hospodárske 
a finančné parametre, ale podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálnu spravodlivosť 
a rovnaké zaobchádzanie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje skutočnosť, že potenciálnu
pridanú hodnotu dlhodobého financovania 
vo verejnom záujme nemožno merať iba 
z hospodárskeho hľadiska;

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu a malo by sa riadiť 
okrem iného cieľmi, ktoré podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálnu spravodlivosť 
a rovnaké zaobchádzanie, pričom sa 
zameriavajú na hospodárske a finančné 
zdroje a ich optimálne využívanie;
zdôrazňuje, že dosiahnutím správnej 
vyváženosti medzi politikami členských 
štátov a európskymi politikami a snahou o 
zlepšovanie investičného prostredia 
možno získať pridanú hodnotu dlhodobého 
financovania vo verejnom záujme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu a malo by sa riadiť 
okrem iného cieľmi, ktoré sa 
nezameriavajú len na hospodárske 
a finančné parametre, ale podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálnu spravodlivosť 
a rovnaké zaobchádzanie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje skutočnosť, že potenciálnu 
pridanú hodnotu dlhodobého financovania 
vo verejnom záujme nemožno merať iba 
z hospodárskeho hľadiska;

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva by malo slúžiť 
verejnému záujmu a malo by sa riadiť 
okrem iného cieľmi, ktoré sa 
nezameriavajú len na hospodárske 
a finančné parametre, ale podporujú 
sociálnu súdržnosť, sociálne investície, 
sociálnu spravodlivosť a rovnaké 
zaobchádzanie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje skutočnosť, že potenciálnu 
pridanú hodnotu dlhodobého financovania 
vo verejnom záujme nemožno merať iba 
z hospodárskeho hľadiska;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta zelenú knihu Komisie o 
dlhodobom financovaní na podporu 
cezhraničných dlhodobých investícií do 
hmotného majetku (ako napríklad 
energetické, dopravné a komunikačné 
infraštruktúry) a nehmotného majetku 
(ako napríklad vzdelávanie a výskum a 
vývoj), ktoré sú veľkým prínosom pre 
verejnosť, zlepšujú životnú úroveň 
a vytvárajú kvalitné pracovné miesta; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Françoise Castex

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že Európska únia čelí 
zásadným výzvam najmä v oblasti 
reindustrializácie, transformácie 
energetiky a digitálnych zariadení, ktoré 
si vyžadujú značné investície; domnieva 
sa, že verejné orgány sú zodpovedné za 
podporu týchto investícií, ktoré majú 
významný potenciál pre zamestnanosť; 
domnieva sa, že politika hospodárskej 
súťaže EÚ nemá týmto investíciám 
brániť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby
dlhodobé financovanie prinášalo výhody 
nielen investorom a akcionárom, ale aj
pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť účinný 
a efektívny rámec pre dlhodobé 
financovanie prostredníctvom vytvorenia 
vhodných nástrojov a mechanizmov, ktoré 
prinášajú výhody investorom, akcionárom, 
pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom; 
Európska únia by sa mala s týmto cieľom 
čoraz viac zameriavať na rozvojové banky 
– súkromné a štátne – ako súčasť 
stratégie hospodárskej obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 
dlhodobé financovanie prinášalo výhody 
nielen investorom a akcionárom, ale aj 
pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 
dlhodobé financovanie prinášalo výhody 
nielen investorom a akcionárom, ale aj 
verejnému záujmu ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 
dlhodobé financovanie prinášalo výhody 
nielen investorom a akcionárom, ale aj 

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby 
dlhodobé financovanie prinášalo výhody 
nielen investorom a akcionárom, ale aj 
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pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom; pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom; v 
tejto súvislosti poukazuje na možné 
prínosy finančnej účasti zamestnancov na 
výnosoch spoločností a iné formy 
inovatívneho dlhodobého financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. sa domnieva, že účinný a efektívny 
rámec pre dlhodobé financovanie sa musí 
dosiahnuť prostredníctvom prístupu 
založeného na zbližovaní európskych a 
vnútroštátnych politík; na tento účel by 
mala EIB podporovať rozvojové banky s 
cieľom uvoľňovať likviditu pre MSP a 
vytvárať vhodné podmienky na zvyšovanie 
produkcie a následné zvyšovanie 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že dlhodobé investície, 
ktoré sú schopné zvýšiť dlhodobú 
zamestnanosť, možno realizovať iba 
zodpovedajúcim financovaním, ktoré 
veľmi závisí od schopnosti hospodárstva 
vytvárať úspory;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. veľmi víta zameranie na výrobný kapitál 
namiesto finančného kapitálu; žiada 
Komisiu, aby podporovala dlhodobé 
investície do tých oblastí, ktoré dokážu 
vytvárať najväčšie pozitívne sociálne 
externality a pomáhať pri dosahovaní 
cieľov stratégie Európa 2020, avšak 
nedostáva sa im primeranej úrovne 
financovania, ako sú napríklad malé 
a stredné podniky, a aby vylúčila 
neproduktívne oblasti, ako sú napríklad 
nehnuteľnosti, okrem sociálneho bývania,
s cieľom zabrániť vzniku nových 
neproduktívnych bublín;

3. veľmi víta zameranie na výrobný kapitál 
okrem finančného kapitálu; žiada Komisiu, 
aby podporovala dlhodobé investície do 
tých oblastí, ktoré dokážu vytvárať 
najväčšie pozitívne sociálne externality 
a pomáhať pri dosahovaní cieľov stratégie 
Európa 2020, avšak nedostáva sa im 
primeranej úrovne financovania, ako sú 
napríklad malé a stredné podniky
a investície do infraštruktúry, a aby 
vylúčila neproduktívne oblasti s cieľom 
zabrániť vzniku nových neproduktívnych
bublín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. veľmi víta zameranie na výrobný kapitál 
namiesto finančného kapitálu; žiada 
Komisiu, aby podporovala dlhodobé 
investície do tých oblastí, ktoré dokážu 
vytvárať najväčšie pozitívne sociálne 
externality a pomáhať pri dosahovaní 
cieľov stratégie Európa 2020, avšak 
nedostáva sa im primeranej úrovne 
financovania, ako sú napríklad malé 
a stredné podniky, a aby vylúčila 
neproduktívne oblasti, ako sú napríklad 
nehnuteľnosti, okrem sociálneho bývania,

3. veľmi víta zameranie na výrobný kapitál 
namiesto finančného kapitálu; žiada 
Komisiu, aby podporovala dlhodobé 
investície do tých oblastí, ktoré dokážu 
vytvárať najväčšie pozitívne sociálne 
externality a pomáhať pri dosahovaní 
cieľov stratégie Európa 2020, avšak 
nedostáva sa im primeranej úrovne 
financovania, ako sú napríklad investície 
do veľkých projektov infraštruktúry a
malé a stredné podniky, a aby vylúčila 
neproduktívne oblasti s cieľom zabrániť 
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s cieľom zabrániť vzniku nových 
neproduktívnych bublín;

vzniku nových bublín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje význam nepriameho 
pozitívneho vplyvu, ktorý môžu mať 
európske dlhodobé investičné fondy na 
financovanie projektov sociálneho 
bývania alebo združenia zodpovedné za 
správu zariadení sociálneho bývania 
vzhľadom na ich stabilný a dlhodobý 
investičný horizont; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytol prednostný prístup 
k dlhodobým investičným fondom, keďže 
sú oporou rastu a vytvárania pracovných 
miest v EÚ; zdôrazňuje význam 
zaisťovania ľahšieho prístupu 
k financovaniu počas celého životného 
cyklu spoločnosti s cieľom vytvoriť 
a zachovať udržateľné a kvalitné pracovné 
miesta;

4. žiada, aby sa malým a stredným 
podnikom poskytol prednostný prístup 
k dlhodobým investičným fondom, keďže 
sú oporou rastu a vytvárania pracovných 
miest v EÚ; sa domnieva, že súčasťou 
tohto prístupu by malo byť zjednodušenie 
postupov pri podávaní žiadostí; zdôrazňuje 
význam zaisťovania ľahšieho prístupu 
k financovaniu počas celého životného 
cyklu spoločnosti s cieľom vytvoriť 
a zachovať udržateľné a kvalitné pracovné 
miesta;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali dôchodkové fondy v prijímaní 
sociálne zodpovedných investičných 
rozhodnutí; pripomína, že plány Komisie 
týkajúce sa preskúmania smernice 
o činnostiach a dohľade nad inštitúciami 
zamestnaneckého dôchodkového
zabezpečenia nesmú odrádzať od 
udržateľného dlhodobého financovania.

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
podporovali dôchodkové fondy v prijímaní 
sociálne zodpovedných investičných 
rozhodnutí, ktoré sú v súlade s európskymi 
a medzinárodnými ľudskými právami a 
sociálnymi a environmentálnymi 
normami vrátane príslušných usmernení 
a zásad OECD a OSN; pripomína, že 
plány Komisie týkajúce sa preskúmania 
smernice o činnostiach a dohľade nad 
inštitúciami zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia nesmú 
odrádzať od udržateľného dlhodobého 
financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje dlhodobé finančné 
plánovanie prostredníctvom politík 
založených na predvídaní a spoločensky 
zodpovedných a zdravých investíciách; 
vzhľadom na trvalo udržateľný rast 
zamestnanosti vyzýva členské štáty, aby 
podporovali smerovanie úspor do 
dlhodobých investícií prostredníctvom 
zdravej fiškálnej politiky, účinných 
daňových systémov a politík, ktoré 
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podporujú atraktivitu hospodárstva z 
hľadiska priťahovania dlhodobých 
investícií vrátane zahraničných investícií; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
vhodné právne predpisy zamerané na 
dlhodobé financovanie, ktoré bude k 
dispozícii podnikom všetkých veľkostí a 
následne zvýši tvorbu pracovných miest; 
pripomína, že pretrvávajúci nedostatok 
likvidity pre MSP môže obmedziť 
hospodársku aktivitu a následne viesť k 
ďalším stratám pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
hospodársky rast a rast zamestnanosti 
presadzovaním dlhodobých úspor 
prostredníctvom politík zameraných na 
mobilizáciu tvorby úspor; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Traian Ungureanu

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
vhodné finančné a makroekonomické 
rámce s cieľom dosiahnuť trvalo 
udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj, 
pričom dôraz je potrebné klásť na 
dlhodobý investičný majetok 
prostredníctvom vytvárania vhodných a 
udržateľných nástrojov, ktoré sú 
previazané s cieľmi znižovania 
nezamestnanosti a opätovného 
naštartovania hospodárskeho 
podnikateľského prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. podporuje zavedenie ďalších politík, 
v prípade ktorých je sociálny výnos 
z dlhodobej investície vyšší ako súkromný 
výnos investorov a úrovne investícií sú 
preto nižšie ako sociálne optimum;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala 
neuspokojeným dopytom 
maloobchodných investorov po 
investíciách do dlhodobého majetku, ktorý 
by združoval ďalší významný kapitál pre 
dlhodobé investície a uvoľnil ďalší 
pracovný potenciál; drobným investorom 
by sa mala poskytnúť ďalšia ochrana 
a mali by sa zaviesť prispôsobené 
stratégie finančného vzdelávania a 
zvyšovania povedomia s cieľom 
informovať potenciálnych a súčasných 
užívateľov dlhodobých investičných 
nástrojov o výhodách dlhodobých úspor 
a investícií, ako aj o prípadných rizikách a 
nákladoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. zdôrazňuje potrebu lepšej finančnej 
regulácie a dohľadu s cieľom chrániť 
pracovníkov, daňových poplatníkov 
a reálne hospodárstvo pred budúcimi 
zlyhaniami trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Odsek 5g (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5g. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie 
európskeho hospodárstva a jeho potenciál 
pre vytváranie pracovných miest bude 
fungovať len v prípade, že v rámci pre 
európske dlhodobé investičné fondy sa 
zodpovedajúcim spôsobom zohľadnia 
rôzne potreby profesionálnych, 
poloprofesionálnych a drobných 
investorov. 

Or. en


