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Tarkistus 1
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että rahoitusmarkkinoilla lyhyen 
aikavälin käyttäytyminen on yleinen 
käytäntö, samoin kuin riskien välttämisen 
korostaminen talouskriisin takia; toteaa, 
että lyhyen aikavälin rahoitus nykyisissä 
muodoissaan, muun muassa 
pankkiluottoina tai sijoitusrahastoina, ei 
ole sopiva tapa vastata sosiaalisiin ja 
ympäristöä ja väestöä koskeviin 
haasteisiin, joita Euroopalla on edessään;

A. toteaa, että rahoitusmarkkinoilla lyhyen 
aikavälin käyttäytyminen on yleinen 
käytäntö, samoin kuin riskien välttämisen 
korostaminen talouskriisin takia; toteaa, 
että pitkän aikavälin rahoitus on sopivampi 
tapa vastata sosiaalisiin ja ympäristöä ja 
väestöä koskeviin haasteisiin, joita 
Euroopalla on edessään;

Or. en

Tarkistus 2
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että pitkän aikavälin näkökulman 
huomioon ottamisesta ja sellaisiin 
omaisuusluokkiin sijoittamisesta, jotka 
edellyttävät pitemmän aikavälin 
sitoumuksia sijoittajilta, voi olla hyötyä 
sijoittajille ja taloudelle laajemminkin, ja 
se voi lisätä rahoitusmarkkinoiden 
vakautta, vähentää yksittäisten yritysten 
kuluja, luoda työmahdollisuuksia ja 
yhdistää sijoittajien saaman tasaisen tuoton 
positiiviseen sosiaaliseen vaikutukseen;

B. toteaa, että pitkän aikavälin näkökulman 
huomioon ottamisesta, esimerkiksi 
sijoittamisesta sellaisiin omaisuusluokkiin, 
jotka edellyttävät pitemmän aikavälin 
sitoumuksia sijoittajilta, voi olla hyötyä 
sijoittajille ja taloudelle laajemminkin, ja 
se voi lisätä rahoitusmarkkinoiden 
vakautta, vähentää yksittäisten yritysten 
kuluja, erityisesti rahoituksen saamiseen 
liittyviä kustannuksia, luoda 
työmahdollisuuksia ja yhdistää sijoittajien 
saaman tasaisen tuoton positiiviseen 
sosiaaliseen vaikutukseen;

Or. en
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Tarkistus 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että rahoituskriisin ja sen 
seurauksena syntyneen luotonsaannin 
vaikeutumisen vuoksi pk-yritykset 
kohtaavat nyt korkeimpia 
luottokustannuksia ja 
luotonsaantivaikeuksia, jotka vaarantavat 
niiden työllistämispotentiaalin; toteaa, 
että kansainvälisen rahoitusinstituutin 
mukaan syrjäisimpien valtioiden pienet 
yritykset maksavat pankkilainasta 4–
6 prosenttia enemmän kuin 
keskieurooppalaiset vastapuolensa, mikä 
osoittaa yhteisen eurooppalaisen 
investointistrategian tarpeen, jotta 
vältetään valtioiden välisten erojen 
lisääntyminen kasvussa ja työpaikkojen 
luomisessa;

Or. en

Tarkistus 4
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että yleisesti lisääntyvä 
työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys 
ovat kaksi merkittävintä taloudellisia ja 
sosiaalisia oloja Euroopan tasolla 
haittaavaa tekijää;

Or. en
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Tarkistus 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että yritysten joukkolaina-, 
osake- ja arvopaperistamismarkkinat ovat 
Euroopassa edelleen suhteellisen 
alikehittyneet verrattuna muihin 
talouksiin ja pankkien ulkopuolinen 
rahoitus on edelleen paljolti pk-yritysten 
ulottumattomissa, mikä vaarantaa niiden 
mahdollisuudet kasvuun ja uusien 
työpaikkojen luomiseen;

Or. en

Tarkistus 6
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että jäsenvaltioiden 
taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen 
voidaan saavuttaa pitkän ajanjakson 
rahoitusstrategialla, jossa olisi 
keskityttävä pk-yritysten rahoitusta 
koskeviin ja muihin kuin rahoitusta 
koskeviin mahdollisuuksiin, koska ne ovat 
tärkein työpaikkojen lähde ja työllisyyden 
lisääjä;

Or. en

Tarkistus 7
Sari Essayah
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua ja sen olisi toimittava muun 
muassa sellaisten tavoitteiden mukaisesti, 
jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 
kohtelua sen sijaan, että se keskittyisi 
ainoastaan taloudellisiin ja 
rahoituksellisiin parametreihin; korostaa 
tässä yhteydessä sitä tosiseikkaa, että 
pitkäaikaisen rahoituksen yleiseen etuun 
kohdistuvaa mahdollista lisäarvoa ei voida 
mitata pelkästään talouden näkökulmasta;

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua; korostaa sitä tosiseikkaa, että 
pitkäaikaisen rahoituksen yleiseen etuun 
kohdistuvaa mahdollista lisäarvoa ei voida 
mitata pelkästään talouden näkökulmasta, 
ja vaatii objektiivisia indikaattoreita 
saavutusten mittaamiseen yleisen edun 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 8
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua ja sen olisi toimittava muun 
muassa sellaisten tavoitteiden mukaisesti, 
jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 
kohtelua sen sijaan, että se keskittyisi 
ainoastaan taloudellisiin ja 
rahoituksellisiin parametreihin; korostaa 
tässä yhteydessä sitä tosiseikkaa, että 
pitkäaikaisen rahoituksen yleiseen etuun 
kohdistuvaa mahdollista lisäarvoa ei 
voida mitata pelkästään talouden 
näkökulmasta;

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
myös yleistä etua ja sen olisi toimittava 
muun muassa sellaisten tavoitteiden 
mukaisesti, jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 
kohtelua; korostaa, että nämä tavoitteet 
muodostavat pitkäaikaisen rahoituksen 
yleiseen etuun kohdistuvan mahdollisen 
lisäarvon;
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Or. en

Tarkistus 9
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua ja sen olisi toimittava muun 
muassa sellaisten tavoitteiden mukaisesti, 
jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 
kohtelua sen sijaan, että se keskittyisi 
ainoastaan taloudellisiin ja 
rahoituksellisiin parametreihin; korostaa 
tässä yhteydessä sitä tosiseikkaa, että
pitkäaikaisen rahoituksen yleiseen etuun 
kohdistuvaa mahdollista lisäarvoa ei 
voida mitata pelkästään talouden 
näkökulmasta;

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua ja sen olisi toimittava muun 
muassa sellaisten tavoitteiden mukaisesti, 
jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 
kohtelua keskittymällä taloudellisiin ja 
rahoituksellisiin resursseihin ja 
hyödyntämällä niitä optimaalisesti;
korostaa, että löytämällä oikea tasapaino 
jäsenvaltioiden ja unionin politiikkojen 
kesken sekä pyrkimällä parantamaan 
investointiympäristöä pitkäaikaisen 
rahoituksen yleiseen etuun kohdistuva 
lisäarvo on saavutettavissa;

Or. en

Tarkistus 10
Emer Costello

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua ja sen olisi toimittava muun 
muassa sellaisten tavoitteiden mukaisesti, 
jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 

1. korostaa, että Euroopan talouden 
pitkäaikaisen rahoituksen olisi palveltava 
yleistä etua ja sen olisi toimittava muun 
muassa sellaisten tavoitteiden mukaisesti, 
jotka edistävät sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, sosiaalisia 
investointeja, sosiaalista 
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kohtelua sen sijaan, että se keskittyisi 
ainoastaan taloudellisiin ja rahoituksellisiin 
parametreihin; korostaa tässä yhteydessä 
sitä tosiseikkaa, että pitkäaikaisen 
rahoituksen yleiseen etuun kohdistuvaa 
mahdollista lisäarvoa ei voida mitata 
pelkästään talouden näkökulmasta;

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista 
kohtelua sen sijaan, että se keskittyisi 
ainoastaan taloudellisiin ja rahoituksellisiin 
parametreihin; korostaa tässä yhteydessä 
sitä tosiseikkaa, että pitkäaikaisen 
rahoituksen yleiseen etuun kohdistuvaa 
mahdollista lisäarvoa ei voida mitata 
pelkästään talouden näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on tyytyväinen siihen, että komission 
pitkäaikaista rahoitusta koskevassa 
vihreässä kirjassa rohkaistaan 
rajatylittäviin pitkän ajanjakson 
investointeihin sekä aineellisen (kuten 
energia-, liikenne- ja 
viestintäinfrastruktuurit) että aineettoman 
pääoman (kuten koulutus, tutkimus ja 
kehittäminen) osalta, joista seuraa laajaa 
yleistä etua, joilla parannetaan elinoloja 
ja luodaan laadukkaita työpaikkoja; 

Or. en

Tarkistus 12
Françoise Castex

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että unionilla on edessään 
valtavia haasteita, jotka liittyvät erityisesti 
huomattavia investointeja vaativiin 
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uudelleenteollistamiseen, uusiin 
energiamuotoihin siirtymiseen ja 
digitaalisten laitteistojen rakentamiseen; 
katsoo, että näiden mahdollisesti laajalti 
työllistävien investointien edistäminen on 
julkisten viranomaisten vastuulla; katsoo, 
että EU:n kilpailupolitiikka ei saa 
jarruttaa näitä sijoituksia;

Or. en

Tarkistus 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta varmistaa, että 
pitkäaikaisesta rahoituksesta ei ole hyötyä 
ainoastaan sijoittajille ja sidosryhmille
vaan myös työntekijöille, yrityksille ja 
kuluttajille;

2. painottaa tarvetta varmistaa
pitkäaikaisen rahoituksen tehokas ja 
vaikuttava kehys siten, että luodaan oikeat 
välineet ja mekanismit, joista on hyötyä 
sijoittajille ja sidosryhmille, työntekijöille, 
yrityksille ja kuluttajille; tämän vuoksi 
Euroopan unionin olisi kiinnitettävä yhä 
enemmän huomiota kehityspankkeihin –
niin yksityisiin kuin valtioiden omistamiin 
– osana talouden elvyttämisstrategiaa;

Or. en

Tarkistus 14
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta varmistaa, että 
pitkäaikaisesta rahoituksesta ei ole hyötyä 
ainoastaan sijoittajille ja sidosryhmille 
vaan myös työntekijöille, yrityksille ja 

2. painottaa tarvetta varmistaa, että 
pitkäaikaisesta rahoituksesta ei ole hyötyä 
ainoastaan sijoittajille ja sidosryhmille 
vaan myös yleiselle edulle 
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kuluttajille; kokonaisuudessaan;

Or. en

Tarkistus 15
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa tarvetta varmistaa, että 
pitkäaikaisesta rahoituksesta ei ole hyötyä 
ainoastaan sijoittajille ja sidosryhmille 
vaan myös työntekijöille, yrityksille ja 
kuluttajille;

2. painottaa tarvetta varmistaa, että 
pitkäaikaisesta rahoituksesta ei ole hyötyä 
ainoastaan sijoittajille ja sidosryhmille 
vaan myös työntekijöille, yrityksille ja 
kuluttajille; panee tämän osalta merkille 
työntekijöiden taloudellisesta 
osallistumisesta yrityksen tulokseen ja 
muista innovatiivisista pitkäaikaisen 
rahoituksen muodoista seuraavat 
mahdolliset hyödyt;

Or. en

Tarkistus 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että tehokas ja toimiva kehys 
pitkäaikaiselle rahoitukselle on saatava 
aikaan lähentämällä unionin ja 
kansallisen tason politiikkoja; tätä 
tarkoitusta varten EIP:n olisi tuettava 
kehityspankkeja tarkoituksena vapauttaa 
rahoitusvaroja pk-yrityksille ja luoda 
oikeat edellytykset tuotannon lisäämiselle 
ja näin myös työpaikkojen lisäämiselle;

Or. en
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Tarkistus 17
Danuta Jazłowiecka

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että pitkäaikaiset 
investoinnit, joilla voidaan edistää pitkän 
ajanjakson työpaikkojen syntymistä, ovat 
mahdollisia vain asianmukaisella 
rahoituksella, joka on suuresti 
riippuvainen talouden kyvystä kartuttaa 
säästöjä;

Or. en

Tarkistus 18
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee erittäin tyytyväisenä merkille, että 
painopiste on tuottavassa pääomassa eikä 
rahoituspääomassa; pyytää komissiota 
kannustamaan pitkäaikaisiin sijoituksiin 
aloilla, joilla on mahdollista tuottaa 
suurimmat positiiviset sosiaaliset 
vaikutukset ja joiden avulla voidaan 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, mutta jotka eivät saa riittävästi 
rahoitusta, kuten pk-yritykset, ja jättämään 
huomiotta tuottamattomat alat, kuten 
kiinteistöala sosiaalista asuntotarjontaa 
lukuun ottamatta, uusien tuottamattomien 
kuplien ehkäisemiseksi;

3. panee erittäin tyytyväisenä merkille, että 
painopiste on tuottavassa pääomassa 
rahoituspääoman lisäksi; pyytää 
komissiota kannustamaan pitkäaikaisiin 
sijoituksiin aloilla, joilla on mahdollista 
tuottaa suurimmat positiiviset sosiaaliset 
vaikutukset ja joiden avulla voidaan 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, mutta jotka eivät saa riittävästi 
rahoitusta, kuten pk-yritykset ja 
infrastruktuuri-investoinnit, ja jättämään 
huomiotta tuottamattomat alat uusien 
tuottamattomien kuplien ehkäisemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 19
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee erittäin tyytyväisenä merkille, että 
painopiste on tuottavassa pääomassa eikä 
rahoituspääomassa; pyytää komissiota 
kannustamaan pitkäaikaisiin sijoituksiin 
aloilla, joilla on mahdollista tuottaa 
suurimmat positiiviset sosiaaliset 
vaikutukset ja joiden avulla voidaan 
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, mutta jotka eivät saa riittävästi 
rahoitusta, kuten pk-yritykset, ja jättämään 
huomiotta tuottamattomat alat, kuten 
kiinteistöala sosiaalista asuntotarjontaa 
lukuun ottamatta, uusien tuottamattomien
kuplien ehkäisemiseksi;

3. panee erittäin tyytyväisenä merkille, että 
painopiste on tuottavassa pääomassa eikä 
rahoituspääomassa; pyytää komissiota 
kannustamaan pitkäaikaisiin sijoituksiin 
aloilla, joilla on mahdollista tuottaa 
suurimmat positiiviset sosiaaliset 
vaikutukset ja joiden avulla voidaan
saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet, mutta jotka eivät saa riittävästi 
rahoitusta, kuten suuret 
infrastruktuurihankkeet ja pk-yritykset, ja 
jättämään huomiotta tuottamattomat alat
uusien kuplien ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa niiden epäsuorien
myönteisten vaikutusten merkitystä, joita 
pitkäaikaissijoitusrahastoilla voi olla 
sosiaalisen asuntotuotannon hankkeiden 
tai sosiaalista asumista hallinnoivien 
yhdistysten rahoituksessa niiden vakaiden 
ja pitkäaikaisten sijoitusnäkymien vuoksi; 

Or. en
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Tarkistus 21
Phil Bennion

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää asettamaan pk-yritykset etusijalle 
pitkäaikaissijoitusrahastojen myöntämän 
rahoituksen osalta, koska ne muodostavat 
tukipylvään kasvulle ja uusien 
työpaikkojen luomiselle EU:ssa; korostaa, 
että on tärkeää varmistaa rahoituksen 
saannin helpottaminen yrityksen koko 
elinkaaren ajalle kestävien korkeatasoisten 
työpaikkojen luomiseksi ja säilyttämiseksi;

4. pyytää asettamaan pk-yritykset etusijalle 
pitkäaikaissijoitusrahastojen myöntämän 
rahoituksen osalta, koska ne muodostavat 
tukipylvään kasvulle ja uusien 
työpaikkojen luomiselle EU:ssa; korostaa, 
että rahoituksen saatavuuteen on lisättävä 
hakumenettelyjen yksinkertaistaminen; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa 
rahoituksen saannin helpottaminen 
yrityksen koko elinkaaren ajalle kestävien 
korkeatasoisten työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 22
Emer Costello

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan eläkerahastoja tekemään 
sosiaalisesti vastuullisia sijoituspäätöksiä; 
muistuttaa, että komission suunnitelma 
tarkistaa ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoavien laitosten toimintaa ja valvontaa 
koskeva direktiivi ei saa estää kestävää 
pitkäaikaista rahoitusta.

5. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan eläkerahastoja tekemään 
sosiaalisesti vastuullisia sijoituspäätöksiä, 
jotka ovat EU:n ja kansainvälisten 
ihmisoikeuksien, sosiaalisten normien ja 
ympäristönormien mukaisia, mukaan 
lukien asiaa koskevat OECD:n ja YK:n 
suuntaviivat ja periaatteet; muistuttaa, että 
komission suunnitelma tarkistaa 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten toimintaa ja valvontaa koskeva 
direktiivi ei saa estää kestävää pitkäaikaista 
rahoitusta.

Or. en
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Tarkistus 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannattaa pitkän ajanjakson 
rahoitussuunnittelua, jota helpotetaan 
ennakoitavuuteen perustuvalla politiikalla 
sekä sosiaalisesti vastuullisilla ja terveillä 
investoinneilla; kehottaa jäsenvaltioita 
kestävän työllisyyden kasvun 
edistämiseksi tukemaan säästöjen 
ohjaamista pitkäaikaisiin investointeihin 
järkevällä talouspolitiikalla, tehokkailla 
verojärjestelmillä sekä politiikalla, jolla 
vaalitaan talouden houkuttelevuutta myös 
ulkomaisten pitkäaikaisten investointien 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 24
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
asianmukaista lainsäädäntöä, jotta 
pitkäaikaista rahoitusta olisi 
kaikenkokoisten yritysten saatavilla, mikä 
vastaavasti lisää työpaikkojen syntymistä; 
muistuttaa, että pk-yritysten jatkuva 
likviditeetin puute voi vähentää 
taloudellista toimintaa, mistä seuraa 
työpaikkojen menetyksiä;

Or. en
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Tarkistus 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
talouden ja työllisyyden kasvua 
edistämällä pitkäaikaissäästöjä niitä 
koskevalla politiikalla; 

Or. en

Tarkistus 26
Traian Ungureanu

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
asianmukaiset rahoitusta koskevat ja 
makrotaloudelliset kehykset, jotta 
saataisiin aikaan kestävää taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä asettamalla 
painopisteeksi pitkäikäiset 
pääomahyödykkeet sekä ottamalla 
käyttöön järkevät ja kestävät välineet, 
jotka soveltuvat työttömyyden 
vähentämistä ja yritysten taloudellisen 
ympäristön piristämistä koskeviin 
tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 27
Sergio Gutiérrez Prieto
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Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kannattaa lisätoimia silloin, kun 
investoinnin yhteiskunnallinen hyöty on 
suurempi kuin investoijan yksityinen 
tuotto, ja investointitasot ovat näin ollen 
alle yhteiskunnallisen optimin;

Or. en

Tarkistus 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
vähittäissijoittajien kysyntää, johon ei ole 
vastattu, mitä tulee pidempiaikaisiin 
omaisuuseriin tehtäviin investointeihin, 
joilla keskitettäisiin merkittävää 
lisäpääomaa pitkäaikaisiin investointeihin 
ja vapautettaisiin lisää 
työllistämispotentiaalia; katsoo, että 
vähittäissijoittajille on tarjottava 
lisäsuojaa ja räätälöityä 
rahoituskoulutusta ja että olisi laadittava 
tiedotusstrategioita pitkäaikaisten 
investointivälineiden mahdollisille ja 
tosiasiallisille käyttäjille tiedottamiseksi 
pitkäaikaissäästöjen ja -investointien 
hyödyistä sekä mahdollisista riskeistä ja 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 29
Sergio Gutiérrez Prieto
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Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. painottaa paremman 
rahoitussääntelyn ja -valvonnan tarvetta 
työntekijöiden, veronmaksajien ja 
reaalitalouden suojelemiseksi 
markkinoiden toimintapuutteilta;

Or. en

Tarkistus 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. painottaa, että Euroopan talouden ja 
sen työllistämispotentiaalin pitkäaikainen 
rahoittaminen on mahdollista vain, jos 
eurooppalaisia 
pitkäaikaissijoitusrahastoja koskevassa 
kehyksessä otetaan asianmukaisesti 
huomioon ammattimaisten ja 
puoliammattimaisten sijoittajien sekä 
vähittäissijoittajien erilaiset tarpeet. 

Or. en


