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Módosítás 1
Phil Bennion

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a pénzpiacokon általános 
tendencia a rövid távú viselkedésre való 
hajlam, valamint a pénzügyi válság 
következtében a kockázatkerülés 
felerősödése; mivel a rövid távú 
finanszírozás a jelenlegi formáiban 
(többek között a bankhiteleken vagy 
befektetési alapokon keresztül történő 
finanszírozás) nem alkalmas módja az 
Európa előtt álló társadalmi, környezeti és 
demográfiai kihívásokra való 
válaszadásnak;

A. mivel a pénzpiacokon általános 
tendencia a rövid távú viselkedésre való 
hajlam, valamint a pénzügyi válság 
következtében a kockázatkerülés 
felerősödése; mivel a hosszú távú 
finanszírozás megfelelőbb módja az 
Európa előtt álló társadalmi, környezeti és 
demográfiai kihívásokra való 
válaszadásnak;

Or. en

Módosítás 2
Phil Bennion

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a hosszú távú előretekintő 
szemléletmód alkalmazása és a 
befektetőktől hosszabb távú elköteleződést 
igénylő eszközosztályokba történő 
befektetés a befektetők és szélesebb 
értelemben a gazdaság számára is 
előnyökkel járhat, növelheti a pénzpiacok 
stabilitását, csökkentheti az egyes 
vállalkozások költségeit, 
munkalehetőségeket teremthet, valamint 
pozitív társadalmi hatásokkal együtt 
biztosíthat állandó megtérülési rátát a 
befektetők számára;

B. mivel a hosszú távú, előretekintő 
szemléletmód alkalmazása – például a 
befektetőktől hosszabb távú elköteleződést 
igénylő eszközosztályokba történő 
befektetés által – a befektetők és szélesebb 
értelemben a gazdaság számára is 
előnyökkel járhat, növelheti a pénzpiacok 
stabilitását, csökkentheti az egyes 
vállalkozások költségeit (különösen a 
forráshoz jutás költségét), 
munkalehetőségeket teremthet, valamint 
pozitív társadalmi hatásokkal együtt 
biztosíthat állandó megtérülési rátát a 
befektetők számára;
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Or. en

Módosítás 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a pénzügyi válság, valamint az 
annak eredményeképpen fellépett 
hitelszűke következtében a kkv-k a 
legmagasabb hitelköltségekkel, valamint a 
hitellehetőségek beszűkülésével 
szembesülnek, ami veszélyt jelent 
foglalkoztatási potenciáljukra; mivel a 
Nemzetközi Pénzügyi Intézet szerint a 
peremterületeken elhelyezkedő 
országokban található kisvállalkozások 4–
6 százalékponttal többet fizetnek a banki 
kölcsönökért, mint az Európa központi 
térségeiben működő társaik, ami tükrözi 
azt, hogy az országok között a 
növekedésben és a munkahelyteremtésben 
mutatkozó egyenlőtlenségek 
növekedésének elkerülése érdekében 
közös európai beruházási stratégiára van 
szükség;

Or. en

Módosítás 4
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a teljes munkanélküliségi arány 
növekedése, és különösen a fiatalok 
munkanélkülisége továbbra is két olyan fő 
tényező, amely a gazdasági és társadalmi 
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körülményeket uniós szinten hátrányosan 
befolyásolja;

Or. en

Módosítás 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel az európai vállalatikötvény-, 
részvény- és értékpapírosítási piacok más 
gazdaságokhoz képest viszonylag 
elmaradtak a fejlődésben, és a nem banki 
finanszírozás nagyrészt továbbra sem 
hozzáférhető a kkv-k számára, ami 
aláássa növekedési és munkahely-
teremtési potenciáljukat;

Or. en

Módosítás 6
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel a tagállamok gazdasági és 
társadalmi konvergenciája hosszú távú 
finanszírozási stratégia által érhető el, 
amelynek a kkv-k nem pénzügyi és 
pénzügyi lehetőségeire kell 
összpontosítania, mivel a kkv-k jelentik a 
foglalkoztatás és a foglalkoztatás 
növekedésének fő forrását;

Or. en
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Módosítás 7
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia, és hogy – többek között –
olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 
előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
társadalmi igazságosságot és az egyenlő 
bánásmódot ahelyett, hogy csupán a 
gazdasági és pénzügyi paraméterekre 
összpontosítanának; ebben az 
összefüggésben kiemeli azt a tényt, hogy a 
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott értékét 
nem lehet pusztán gazdasági szempontból 
mérni;

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia; kiemeli azt a tényt, hogy a 
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott értékét 
nem lehet pusztán gazdasági szempontból 
mérni, valamint felszólít arra, hogy a 
közérdek megvalósítását objektív 
mutatókkal mérjék;

Or. en

Módosítás 8
Phil Bennion

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia, és hogy – többek között –
olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 
előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
társadalmi igazságosságot és az egyenlő 
bánásmódot ahelyett, hogy csupán a 
gazdasági és pénzügyi paraméterekre 
összpontosítanának; ebben az 
összefüggésben kiemeli azt a tényt, hogy a 
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott értékét
nem lehet pusztán gazdasági szempontból 

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket
is szolgálnia kell , és hogy – többek között 
– olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 
előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
társadalmi igazságosságot és az egyenlő 
bánásmódot; kiemeli, hogy ezek a célok 
jelentik a közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott 
értékét;



AM\1008585HU.doc 7/18 PE522.886v01-00

HU

mérni;

Or. en

Módosítás 9
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia, és hogy – többek között –
olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 
előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
társadalmi igazságosságot és az egyenlő 
bánásmódot ahelyett, hogy csupán a 
gazdasági és pénzügyi paraméterekre 
összpontosítanának; ebben az 
összefüggésben kiemeli azt a tényt, hogy a 
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott
értékét nem lehet pusztán gazdasági 
szempontból mérni;

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia, és hogy – többek között –
olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 
előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
társadalmi igazságosságot és az egyenlő 
bánásmódot a gazdasági és pénzügyi
erőforrások optimális felhasználására 
történő összpontosítás, illetve azok 
optimális felhasználása által; 
hangsúlyozza, hogy a tagállami és az 
uniós politikák közötti megfelelő 
egyensúly kialakítása, valamint a 
befektetői környezet javítására való 
törekvés révén szert lehetne tenni a
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás hozzáadott értékére;

Or. en

Módosítás 10
Emer Costello

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia, és hogy – többek között –
olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 

1. hangsúlyozza, hogy az európai gazdaság 
hosszú távú finanszírozásának a közérdeket 
kell szolgálnia, és hogy – többek között –
olyan céloknak kell vezérelniük, amelyek 
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előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
társadalmi igazságosságot és az egyenlő 
bánásmódot ahelyett, hogy csupán a 
gazdasági és pénzügyi paraméterekre 
összpontosítanának; ebben az 
összefüggésben kiemeli azt a tényt, hogy a 
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott értékét 
nem lehet pusztán gazdasági szempontból 
mérni;

előmozdítják a társadalmi kohéziót, a 
szociális beruházást, a társadalmi 
igazságosságot és az egyenlő bánásmódot 
ahelyett, hogy csupán a gazdasági és 
pénzügyi paraméterekre 
összpontosítanának; ebben az 
összefüggésben kiemeli azt a tényt, hogy a 
közérdeket szolgáló hosszú távú 
finanszírozás potenciális hozzáadott értékét 
nem lehet pusztán gazdasági szempontból 
mérni;

Or. en

Módosítás 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli a Bizottság hosszú távú 
finanszírozásról szóló zöld könyvét, amely 
finanszírozás célja, hogy ösztönözze mind 
a materiális (mint például az energetikai, 
közlekedési és távközlési infrastruktúrák), 
mind az immateriális (mint például az 
oktatás, kutatás-fejlesztés) javakba 
történő, határokon átnyúló és hosszú távú 
beruházásokat, amelyek széles körű 
előnyökkel járnak a lakosság számára, 
javítják az életszínvonalat és színvonalas 
munkahelyeket teremtenek;

Or. en

Módosítás 12
Françoise Castex

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Unió 
különösen az újraiparosítás, a 
fenntartható energiaellátásra való átállás 
és a digitális hálózatok kiépítése terén 
komoly kihívások előtt áll, amelyek 
jelentős beruházásokat tesznek 
szükségessé; úgy véli, hogy a jelentős 
foglalkoztatási potenciállal rendelkező 
beruházások előmozdítása a közhatóságok 
felelőssége; úgy véli, hogy a 
versenypolitikának nem szabad fékeznie a 
jövőbeli beruházásokat;

Or. en

Módosítás 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a hosszú távú finanszírozás ne 
csupán a befektetők és a részvényesek
számára, hanem a munkavállalók, a 
vállalkozások és a fogyasztók számára is
előnyökkel járjon;

2. hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell
egy tényleges és hatékony hosszú távú
finanszírozási keretről, mégpedig a 
megfelelő eszközök és mechanizmusok 
létrehozása által, amelyek a befektetők, a 
részvényesek, a munkavállalók, a 
vállalkozások és a fogyasztók számára is
előnyösek; ennek érdekében az Uniónak a 
gazdaságélénkítési stratégia részeként 
egyre nagyobb mértékben a – magán-
vagy állami tulajdonban lévő – fejlesztési 
bankokra kell összpontosítania;

Or. en

Módosítás 14
Sari Essayah



PE522.886v01-00 10/18 AM\1008585HU.doc

HU

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a hosszú távú finanszírozás ne csupán 
a befektetők és a részvényesek számára, 
hanem a munkavállalók, a vállalkozások 
és a fogyasztók számára is előnyökkel 
járjon;

2. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a hosszú távú finanszírozás ne csupán 
a befektetők és a részvényesek számára, 
hanem a teljes lakosság számára is 
előnyökkel járjon;

Or. en

Módosítás 15
Phil Bennion

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a hosszú távú finanszírozás ne csupán 
a befektetők és a részvényesek számára, 
hanem a munkavállalók, a vállalkozások és 
a fogyasztók számára is előnyökkel járjon;

2. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a hosszú távú finanszírozás ne csupán 
a befektetők és a részvényesek számára, 
hanem a munkavállalók, a vállalkozások és 
a fogyasztók számára is előnyökkel járjon; 
e tekintetben emlékeztet a 
munkavállalóknak a vállalatok 
bevételeiből történő pénzügyi 
részesedésének, valamint az innovatív 
hosszú távú finanszírozás más formáinak 
lehetséges előnyeire;

Or. en

Módosítás 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy egy tényleges és 
hatékony hosszú távú finanszírozást keret 
megvalósításához az uniós és a nemzeti 
politikák közötti konvergáló 
megközelítésre van szükség; ennek 
érdekében az Európai Beruházási
Banknak támogatnia kell a fejlesztési 
bankokat azzal a céllal, hogy likviditást 
biztosítson a kkv-k számára, és hogy 
megteremtse a megfelelő feltételeket a 
termelés és következésképpen a 
foglalkoztatás növekedéséhez;

Or. en

Módosítás 17
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a hosszú távú 
beruházások – amelyek megteremthetik a 
hosszú távú foglalkoztatás növekedését –
csak megfelelő finanszírozás mellett 
jöhetnek létre, amely nagymértékben függ 
a gazdaság megtakarítási képességétől;

Or. en

Módosítás 18
Phil Bennion

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. örömmel üdvözli, hogy a pénzügyi 3. örömmel üdvözli, hogy a pénzügyi tőke 
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tőkével szemben a termelőtőkére 
helyeződik a hangsúly; felhívja a 
Bizottságot, hogy ösztönözze az azon 
területekre irányuló hosszú távú 
beruházást, amelyek a legnagyobb pozitív 
külső társadalmi hatást fejthetik ki, és 
amelyek segíthetik az Európa 2020 
stratégia céljainak elérését, jelenleg 
azonban nem részesülnek megfelelő szintű 
finanszírozásban (mint például a kkv-k), 
valamint hogy zárja ki a nem termelő 
ágazatokat, például az ingatlanpiacot (a 
szociális lakásépítést kivéve) annak 
érdekében, hogy meg lehessen előzni új 
káros buborékok kialakulását;

mellett a termelőtőkére helyeződik a 
hangsúly; felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze az azon területekre irányuló 
hosszú távú beruházást, amelyek a 
legnagyobb pozitív külső társadalmi hatást 
fejthetik ki, és amelyek segíthetik az 
Európa 2020 stratégia céljainak elérését, 
jelenleg azonban nem részesülnek 
megfelelő szintű finanszírozásban (mint 
például a kkv-k és az infrastrukturális 
beruházások), valamint hogy zárja ki a 
nem termelő ágazatokat annak érdekében, 
hogy meg lehessen előzni új káros 
buborékok kialakulását;

Or. en

Módosítás 19
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. örömmel üdvözli, hogy a pénzügyi 
tőkével szemben a termelőtőkére 
helyeződik a hangsúly; felhívja a 
Bizottságot, hogy ösztönözze az azon 
területekre irányuló hosszú távú 
beruházást, amelyek a legnagyobb pozitív 
külső társadalmi hatást fejthetik ki, és 
amelyek segíthetik az Európa 2020 
stratégia céljainak elérését, jelenleg 
azonban nem részesülnek megfelelő szintű 
finanszírozásban (mint például a kkv-k), 
valamint hogy zárja ki a nem termelő 
ágazatokat, például az ingatlanpiacot (a 
szociális lakásépítést kivéve) annak 
érdekében, hogy meg lehessen előzni új
káros buborékok kialakulását;

3. örömmel üdvözli, hogy a pénzügyi 
tőkével szemben a termelőtőkére 
helyeződik a hangsúly; felhívja a 
Bizottságot, hogy ösztönözze az azon 
területekre irányuló hosszú távú 
beruházást, amelyek a legnagyobb pozitív 
külső társadalmi hatást fejthetik ki, és 
amelyek segíthetik az Európa 2020 
stratégia céljainak elérését, jelenleg 
azonban nem részesülnek megfelelő szintű 
finanszírozásban (mint például a nagy 
infrastrukturális projektek és a kkv-k), 
valamint hogy zárja ki a nem termelő 
ágazatokat annak érdekében, hogy meg 
lehessen előzni új buborékok kialakulását;

Or. en
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Módosítás 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli annak a közvetett pozitív 
hatásnak a fontosságát, amelyet az 
európai hosszú távú befektetési alapok 
(EHTBA) gyakorolhatnak a szociális 
lakásépítési projektek, illetve a szociális 
lakóingatlanok kezeléséért felelős 
szervezetek finanszírozására, tekintettel 
ezen alapok stabil és hosszú távú 
befektetési időtávjára;

Or. en

Módosítás 21
Phil Bennion

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kéri, hogy a hosszú távú beruházási 
forrásokhoz való hozzáférésnél 
biztosítsanak elsőbbséget a kkv-k számára, 
mivel a kkv-k jelentik a növekedés és a 
munkahelyteremtés motorját az EU-ban; 
kiemeli annak fontosságát, hogy a 
fenntartható és minőségi munkahelyek 
létrehozása és megőrzése érdekében a 
vállalkozások számára a teljes életciklusuk 
alatt biztosítsák a forrásokhoz való 
könnyebb hozzájutást;

4. kéri, hogy a hosszú távú beruházási 
forrásokhoz való hozzáférésnél 
biztosítsanak elsőbbséget a kkv-k számára, 
mivel a kkv-k jelentik a növekedés és a 
munkahelyteremtés motorját az EU-ban;
úgy véli, hogy ehhez leegyszerűsített 
igénylési eljárásnak kellene társulnia; 
kiemeli annak fontosságát, hogy a 
fenntartható és minőségi munkahelyek 
létrehozása és megőrzése érdekében a 
vállalkozások számára a teljes életciklusuk 
alatt biztosítsák a forrásokhoz való 
könnyebb hozzájutást;

Or. en
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Módosítás 22
Emer Costello

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a nyugdíjalapokat a 
társadalmilag felelős befektetési döntések 
meghozatalára; emlékeztet arra, hogy a 
Bizottságnak a foglalkoztatási nyugellátást 
szolgáltató intézmények tevékenységéről 
és felügyeletéről szóló irányelv (IORP-
irányelv) felülvizsgálatával kapcsolatos 
tervei nem akadályozhatják a fenntartható 
hosszú távú finanszírozást;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a nyugdíjalapokat a 
társadalmilag felelős befektetési döntések 
meghozatalára, amelyek megfelelnek az 
uniós és a nemzetközi emberi jogi, 
szociális és környezetvédelmi normáknak, 
beleértve az OECD és az ENSZ vonatkozó 
iránymutatásait és alapelveit; emlékeztet 
arra, hogy a Bizottságnak a foglalkoztatási 
nyugellátást szolgáltató intézmények 
tevékenységéről és felügyeletéről szóló 
irányelv (IORP-irányelv) felülvizsgálatával 
kapcsolatos tervei nem akadályozhatják a 
fenntartható hosszú távú finanszírozást.

Or. en

Módosítás 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. támogatja a hosszú távú pénzügyi 
tervezést, amelyet az előrejelzéseken, 
valamint a társadalmi szempontból felelős 
és életképes beruházásokon alapuló 
politikák könnyítenek meg. Felhívja a 
tagállamokat, hogy – a foglalkoztatás 
fenntartható növekedése érdekében –
támogassák a megtakarítások hosszú távú 
beruházásokba történő becsatornázását, 
mégpedig rendezett költségvetési politikák, 
hatékony adórendszerek és olyan politikák 
által, amelyek a hosszú távú beruházások 
tekintetében növelik a gazdaság 
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vonzerejét, többek között a külföldről 
származó beruházások számára is;

Or. en

Módosítás 24
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy alkossák 
meg az azt célzó megfelelő jogszabályokat, 
hogy mérettől függetlenül minden 
vállalkozás számára elérhető legyen a 
hosszú távú finanszírozás, és hogy 
következésképpen ösztönözzék a 
munkahelyteremtést; emlékeztet arra, 
hogy a kkv-kat érintő tartós 
likviditáshiány a gazdasági tevékenység 
csökkenésével járhat, és következésképpen 
további munkahelyek megszűnését 
eredményezheti;

Or. en

Módosítás 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a gazdaság és a foglalkoztatás 
növekedését a hosszú távú 
megtakarításoknak a megtakarítások 
mobilizálására vonatkozó politikák útján 
történő népszerűsítése által;
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Or. en

Módosítás 26
Traian Ungureanu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a tagállamokat, hogy a 
fenntartható gazdasági és társadalmi 
fejlődés elérése céljából hozzanak létre 
megfelelő költségvetési és makrogazdasági
kereteket – nagy hangsúlyt fektetve a 
hosszú élettartamú beruházási javakra –
azáltal, hogy olyan szilárd és fenntartható 
eszközöket hoznak létre, amelyek 
összhangban állnak a munkanélküliség 
csökkentésének, valamint a gazdasági és 
üzleti környezet újbóli fellendítésének
céljával;

Or. en

Módosítás 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. támogatja kiegészítő politikák 
bevezetését olyan esetekben, amikor a 
hosszú távú beruházás társadalmi 
megtérülése nagyobb, mint a befektetők 
által elért magánhaszon, és ezért a 
beruházási szintek a társadalom 
szempontjából optimális szint alatt 
maradnak;

Or. en
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Módosítás 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felhívja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon azzal a hosszú távú 
eszközökbe történő befektetésre irányuló , 
kielégítetlen lakossági befektetői 
kereslettel, amely a hosszú távú 
befektetések számára további jelentős 
mennyiségű tőkét gyűjtene egybe, és 
amely további foglalkoztatási potenciált 
szabadítana fel. A lakossági befektetők 
számára kiegészítő védelmet kell 
biztosítani, valamint nekik megfelelő 
pénzügyi oktatást és a tudatosságot növelő 
stratégiákat kell létrehozni annak 
érdekében, hogy a hosszú távú befektetési 
eszközök tényleges és lehetséges 
használóit tájékoztassák a hosszú távú 
megtakarítás és befektetés előnyeiről 
csakúgy mint a lehetséges kockázatokról 
és költségekről;

Or. en

Módosítás 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. hangsúlyozza a jobb pénzügyi
szabályozás és felügyelet szükségességét 
annak érdekében, hogy megvédjék a 
munkavállalókat, az adófizetőket és a 
reálgazdaságot a piac jövőbeli nem 
megfelelő működésétől;
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Módosítás 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. hangsúlyozza, hogy az európai 
gazdaság hosszú távú finanszírozása, 
valamint munkahely-teremtési potenciálja 
csak akkor fog működni, ha az EHTBA-
keret megfelelő módon figyelembe veszi a 
hivatásos, félhivatásos és lakossági 
befektetők eltérő igényeit.

Or. en


