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Predlog spremembe 1
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je na finančnih trgih opazen tako 
splošen trend h kratkoročnemu vedenju kot 
tudi vedno večja nenaklonjenost tveganju 
zaradi finančne krize; ker kratkoročno
financiranje v sedanjih oblikah, med 
drugim prek bančnih kreditov ali 
investicijskih skladov, ni primeren odziv 
na socialne, okoljske in demografske 
izzive, s katerimi se sooča Evropa;

A. ker je na finančnih trgih opazen tako 
splošen trend h kratkoročnemu vedenju kot 
tudi vedno večja nenaklonjenost tveganju 
zaradi finančne krize; ker je dolgoročno
financiranje bolj primeren odziv na 
socialne, okoljske in demografske izzive, s 
katerimi se sooča Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 2
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker lahko upoštevanje dolgoročnih 
perspektiv in vlaganje v razrede finančnih 
instrumentov, ki zahtevajo dolgoročnejše 
zaveze vlagateljev, koristi vlagateljem in 
gospodarstvu na splošno, poveča stabilnost 
finančnih trgov, zmanjša stroške 
posameznih podjetij, ustvarja zaposlitvene 
možnosti in združuje enakomerno stopnjo 
donosa za vlagatelje s pozitivnim 
družbenim vplivom;

B. ker lahko upoštevanje dolgoročnih 
perspektiv z npr. vlaganjem v razrede 
finančnih instrumentov, ki zahtevajo 
dolgoročnejše zaveze vlagateljev, koristi 
vlagateljem in gospodarstvu na splošno, 
poveča stabilnost finančnih trgov, zmanjša 
stroške posameznih podjetij, zlasti stroške 
dostopa do financiranja, ustvarja 
zaposlitvene možnosti in združuje stabilno
stopnjo donosa za vlagatelje s pozitivnim 
družbenim vplivom;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Ba (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker se MSP zaradi finančne krize in 
posledičnega kreditnega krča srečujejo z 
najvišjimi stroški kreditov in krčenjem 
njihove razpoložljivosti, kar ogroža 
zaposlitveni potencial teh podjetij; ker 
manjša podjetja v obrobnih državah po 
podatkih Inštituta za mednarodne finance 
plačujejo od 4 do 6 odstotnih točk več za 
bančna posojila kot podobna podjetja v 
srednji Evropi, kar odraža potrebo po 
skupni evropski investicijski strategiji, da 
bi se izognili vse večjim razhajanjem med 
državami članicami, kar zadeva rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 4
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Ba (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker sta vse večja splošna brezposelnost 
in zlasti brezposelnost mladih dva glavna 
dejavnika, ki ogrožata gospodarske in 
socialne razmere na ravni EU;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker ostajajo trgi podjetniških 
obveznic, lastniških vrednostnih papirjev 
in listinjenja v Evropi relativno nerazviti v 
primerjavi z drugimi gospodarstvi, 
nebančno financiranje pa ostaja v veliki 
meri nedostopno za MSP, kar spodkopava 
njihove možnosti za rast in ustvarjanje 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 6
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je mogoče gospodarsko in 
socialno zbliževanje držav članic doseči s 
strategijo dolgoročnega financiranja, ki bi 
se morala osredotočati na nefinančne in 
finančne priložnosti za mala in srednja 
podjetja, saj so ta podjetja glavni vir 
zaposlovanja in njegove rasti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu, med drugim pa bi 
ga morali voditi cilji, ki spodbujajo 
socialno kohezijo, socialno pravičnost in 
enako obravnavo, ne bi pa se smelo 
osredotočati le na ekonomska in finančna 
merila; v zvezi s tem poudarja, da se
potencialne dodatne vrednosti
dolgoročnega financiranja za javni interes 
ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega 
vidika;

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu; poudarja, da se
potencialna dodana vrednost
dolgoročnega financiranja za javni interes 
ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega 
vidika, in poziva k oblikovanju objektivnih 
kazalnikov za merjenje uresničitve 
javnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 8
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu, med drugim pa bi 
ga morali voditi cilji, ki spodbujajo 
socialno kohezijo, socialno pravičnost in 
enako obravnavo, ne bi pa se smelo 
osredotočati le na ekonomska in finančna 
merila; v zvezi s tem poudarja, da se 
potencialne dodatne vrednosti
dolgoročnega financiranja za javni interes
ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega 
vidika;

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti tudi javnemu interesu, med drugim 
bi ga morali voditi cilji, ki spodbujajo 
socialno kohezijo, socialno pravičnost in 
enako obravnavo; poudarja, da ti cilji 
predstavljajo potencialno dodano vrednost
dolgoročnega financiranja za javni interes;

Or. en

Predlog spremembe 9
Traian Ungureanu
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu, med drugim pa bi 
ga morali voditi cilji, ki spodbujajo 
socialno kohezijo, socialno pravičnost in 
enako obravnavo, ne bi pa se smelo 
osredotočati le na ekonomska in finančna 
merila; v zvezi s tem poudarja, da se 
potencialne dodatne vrednosti
dolgoročnega financiranja za javni interes
ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega 
vidika;

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu, med drugim bi ga 
morali voditi cilji, ki spodbujajo socialno 
kohezijo, socialno pravičnost in enako 
obravnavo z osredotočanjem na 
ekonomske in finančne vire in njihovo 
optimalno rabo; poudarja, da bi lahko z 
vzpostavitvijo ustreznega ravnovesja med 
politikami držav članic in evropskimi 
politikami ter s prizadevanjem za 
izboljšanje naložbenega okolja ustvarili 
dodano vrednost dolgoročnega 
financiranja za javni interes;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu, med drugim pa bi 
ga morali voditi cilji, ki spodbujajo 
socialno kohezijo, socialno pravičnost in 
enako obravnavo, ne bi pa se smelo 
osredotočati le na ekonomska in finančna 
merila; v zvezi s tem poudarja, da se
potencialne dodatne vrednosti
dolgoročnega financiranja za javni interes 
ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega 
vidika;

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva 
služiti javnemu interesu, med drugim bi ga 
morali voditi cilji, ki spodbujajo socialno 
kohezijo, socialne naložbe, socialno 
pravičnost in enako obravnavo, ne bi pa se 
smelo osredotočati le na ekonomska in 
finančna merila; v zvezi s tem poudarja, da 
se potencialna dodatna vrednost
dolgoročnega financiranja za javni interes 
ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega 
vidika;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja zeleno knjigo Komisije o 
dolgoročnem financiranju za spodbujanje 
čezmejnih dolgoročnih naložb v 
opredmetena sredstva (kot so energetska, 
prometna in komunikacijska 
infrastruktura) ter neopredmetena 
sredstva (kot so izobraževanje, raziskave 
in razvoj), ki prinašajo velike koristi za 
javnost, izboljšujejo življenjski standard in 
ustvarjajo kakovostna delovna mesta; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da se Unija sooča s 
pomembnimi izzivi zlasti na področju 
ponovne industrializacije, energetskega 
prehoda in digitalne opreme, ki zahtevajo 
znatne naložbe; meni, da so javni organi 
odgovorni za spodbujanje teh naložb, ki 
imajo velik potencial v smislu 
zaposlovanja; meni, da politika 
konkurence EU ne sme ovirati teh naložb;

Or. en

Predlog spremembe 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja da dolgoročno financiranje ne 
sme koristiti le vlagateljem in delničarjem,
temveč tudi delavcem, podjetjem in 
potrošnikom;

2. poudarja, da je treba zagotoviti uspešen 
in učinkovit okvir za dolgoročno 
financiranje z oblikovanjem ustreznih 
instrumentov in mehanizmov, ki koristijo
vlagateljem, delničarjem, delavcem, 
podjetjem in potrošnikom; v ta namen bi 
morala Evropska unija nameniti večjo 
pozornost razvojnim bankam – zasebnim 
in državnim – kot del strategije za oživitev 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja da dolgoročno financiranje ne 
sme koristiti le vlagateljem in delničarjem, 
temveč tudi delavcem, podjetjem in 
potrošnikom;

2. poudarja, da dolgoročno financiranje ne 
sme koristiti le vlagateljem in delničarjem, 
temveč tudi javnemu interesu kot celoti;

Or. en

Predlog spremembe 15
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja da dolgoročno financiranje ne 
sme koristiti le vlagateljem in delničarjem, 
temveč tudi delavcem, podjetjem in 

2. poudarja, da dolgoročno financiranje ne 
sme koristiti le vlagateljem in delničarjem, 
temveč tudi delavcem, podjetjem in 
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potrošnikom; potrošnikom; v zvezi s tem poudarja 
morebitne koristi finančne udeležbe 
zaposlenih pri dobičku podjetij in drugih 
oblik inovativnega dolgoročnega 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba vzpostaviti uspešen 
in učinkovit okvir za dolgoročno 
financiranje z usklajenim pristopom med 
evropskimi in nacionalnimi politikami; v 
ta namen bi morala Evropska 
investicijska banka podpirati razvojne 
banke, da bi sprostila likvidnost za mala 
in srednja podjetja ter ustvarila ustrezne 
pogoje za povečanje proizvodnje in s tem 
tudi stopnje zaposlenosti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je mogoče dolgoročne 
naložbe, ki lahko spodbudijo dolgoročno 
zaposlovanje, zagotoviti le z ustreznim 
financiranjem, to pa je zelo odvisno od 
sposobnosti gospodarstva, da ustvari 
prihranke;
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Or. en

Predlog spremembe 18
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. toplo pozdravlja, da je poudarek na 
produktivnem kapitalu (v nasprotju s 
finančnim kapitalom); poziva Komisijo, 
naj spodbuja dolgoročne naložbe na 
področjih, ki lahko ustvarijo največje 
pozitivne socialne eksternalije in 
pomagajo doseči cilje strategije Evropa 
2020, a niso ustrezno financirana, na 
primer mala in srednja podjetja, in naj 
izključi neproduktivna področja, kot na 
primer nepremičninski trg z izjemo 
socialnih stanovanj, in s tem prepreči 
napihovanje novih neproduktivnih 
balonov;

3. toplo pozdravlja, da je poudarek na 
produktivnem kapitalu (poleg finančnega 
kapitala); poziva Komisijo, naj spodbuja 
dolgoročne naložbe na področjih, ki lahko 
ustvarijo največje pozitivne socialne
zunanje učinke in pomagajo doseči cilje 
strategije Evropa 2020, a niso ustrezno 
financirana, na primer mala in srednja 
podjetja ter infrastrukturne naložbe, in naj 
izključi neproduktivna področja in s tem 
prepreči napihovanje novih neproduktivnih 
balonov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. toplo pozdravlja, da je poudarek na 
produktivnem kapitalu (v nasprotju s 
finančnim kapitalom); poziva Komisijo, 
naj spodbuja dolgoročne naložbe na 
področjih, ki lahko ustvarijo največje 
pozitivne socialne eksternalije in 
pomagajo doseči cilje strategije Evropa 
2020, a niso ustrezno financirana, na 
primer mala in srednja podjetja, in naj 

3. toplo pozdravlja, da je poudarek na 
produktivnem kapitalu (v nasprotju s 
finančnim kapitalom); poziva Komisijo, 
naj spodbuja dolgoročne naložbe na 
področjih, ki lahko ustvarijo največje 
pozitivne socialne zunanje učinke in 
pomagajo doseči cilje strategije Evropa 
2020, a niso ustrezno financirana, na 
primer velike infrastrukturne projekte ter
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izključi neproduktivna področja, kot na 
primer nepremičninski trg z izjemo 
socialnih stanovanj, in s tem prepreči 
napihovanje novih neproduktivnih
balonov;

mala in srednja podjetja, in naj izključi 
neproduktivna področja in s tem prepreči 
napihovanje novih balonov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen posrednega 
pozitivnega učinka, ki ga lahko imajo 
evropski dolgoročni investicijski skladi pri 
financiranju projektov socialnih 
stanovanj ali združenj, odgovornih za 
upravljanje socialnih stanovanjskih 
nepremičnin, po zaslugi stabilnega in 
dolgoročnega naložbenega horizonta; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj imajo mala in srednja 
podjetja prednost pri dostopu do 
dolgoročnega financiranja, saj tvorijo 
temelj rasti in ustvarjanja delovnih mest v 
Evropski uniji; poudarja pomembnost 
zagotavljanja lažjega dostopa do finančnih 
sredstev skozi cel življenjski cikel podjetja, 
saj se s tem ustvarja in vzdržuje trajna 
kakovostna delovna mesta;

4. poziva, naj imajo mala in srednja 
podjetja prednost pri dostopu do 
dolgoročnega financiranja, saj tvorijo 
temelj rasti in ustvarjanja delovnih mest v 
Evropski uniji; meni, da bi bilo treba poleg 
zagotovitve dostopa prav tako poenostaviti 
postopke za predložitev vlog; poudarja 
pomembnost zagotavljanja lažjega dostopa 
do finančnih sredstev skozi cel življenjski 
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cikel podjetja, saj se s tem ustvarjajo in 
vzdržujejo trajna kakovostna delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo pokojninske sklade k 
sprejemanju odločitev, ki vodijo k 
družbeno odgovornemu vlaganju; opozarja, 
da načrti Komisije o pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje
(direktiva IORP) ne smejo ovirati 
vzdržnega dolgoročnega financiranja.

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo pokojninske sklade k 
sprejemanju odločitev, ki vodijo k 
družbeno odgovornemu vlaganju in ki so 
usklajene z evropskimi in mednarodnimi 
standardi človekovih pravic ter socialnimi 
in okoljskimi standardi, vključno z 
ustreznimi smernicami in načeli OECD in 
ZN; opozarja, da načrti Komisije o 
pregledu direktive o dejavnostih in nadzoru 
institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje (direktiva IORP) ne smejo 
ovirati vzdržnega dolgoročnega 
financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. podpira dolgoročno finančno 
načrtovanje, ki ga spodbujajo politike, 
temelječe na predvidevanju ter družbeno 
odgovornih in zdravih naložbah; poziva 
države članice, naj za zagotovitev 
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trajnostne rasti zaposlovanja podprejo 
preusmerjanje prihrankov v dolgoročne 
naložbe z zdravimi fiskalnimi politikami, 
učinkovitimi davčnimi sistemi in 
politikami, ki spodbujajo privlačnost 
gospodarstva z vidika privabljanja 
dolgoročnih naložb, tudi iz tujine; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj oblikujejo 
ustrezno zakonodajo, ki bo zagotovila 
dostop do dolgoročnega financiranja za 
podjetja vseh velikosti ter s tem tudi 
okrepila ustvarjanje delovnih mest; 
opozarja, da lahko vztrajno pomanjkanje 
likvidnih sredstev za mala in srednja 
podjetja oslabi gospodarsko dejavnost ter 
posledično povzroči dodatne izgube 
delovnih mest; 

Or. en

Predlog spremembe 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

„5b. poziva države članice, naj podpirajo 
rast gospodarstva in zaposlovanja s 
spodbujanjem dolgoročnega varčevanja s 
politikami mobilizacije prihrankov; 
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Or. en

Predlog spremembe 26
Traian Ungureanu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

„5b. poziva države članice, naj ustvarijo 
ustrezne finančne in makroekonomske 
okvire, da bi dosegle trajnosten 
gospodarski in družbeni razvoj, pri tem pa 
vso pozornost namenijo dolgotrajnemu 
investicijskemu blagu z vzpostavitvijo 
trdnih in vzdržnih instrumentov, ki so 
usklajeni s ciljema zmanjšanja 
brezposelnosti in obnove gospodarskega 
poslovnega okolja;

Or. en

Predlog spremembe 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. podpira uvedbo dodatnih politik, 
kadar so družbene koristi dolgoročne 
naložbe večje od zasebne koristi 
vlagateljev in je posledično višina naložb 
pod družbeno optimalno ravnjo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva Komisijo, naj izpolni 
nezadoščeno povpraševanje malih 
vlagateljev po naložbah v dolgoročna 
sredstva, kar bi združilo precejšen dodatni 
kapital za dolgoročne naložbe ter sprostilo 
dodatne možnosti za zaposlovanje. Pri tem 
bi bilo treba zagotoviti dodatno varstvo za 
male vlagatelje, prilagojeno finančno 
izobraževanje in strategije ozaveščanja, da 
bi potencialne in dejanske uporabnike 
dolgoročnih naložbenih instrumentov 
seznanili s koristmi dolgoročnega 
varčevanja in vlaganja ter morebitnimi 
tveganji in stroški;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poudarja potrebo po boljši finančni 
ureditvi in nadzoru, da bi zaščitili delavce, 
davkoplačevalce in realno gospodarstvo 
pred prihodnjimi tržnimi nepopolnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poudarja, da bo dolgoročno 
financiranje evropskega gospodarstva in 
njegovih možnosti za ustvarjanje delovnih 
mest uspešno le, če bo okvir evropskih 
dolgoročnih investicijskih skladov 
ustrezno upošteval različne potrebe 
profesionalnih, polprofesionalnih in 
malih vlagateljev.

Or. en


