
PA\1008223FI.doc PE522.847v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2013/2175(INI)

30.10.2013

LAUSUNTOLUONNOS
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta
(2013/2175(INI))

Valmistelija: Sergio Gutiérrez Prieto



PE522.847v01-00 2/3 PA\1008223FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\1008223FI.doc 3/3 PE522.847v01-00

FI

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

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;

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;

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;

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

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;

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;

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.


