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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 
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felügyeletéről szóló irányelv (IORP-irányelv) felülvizsgálatával kapcsolatos tervei nem 
akadályozhatják a fenntartható hosszú távú finanszírozást.


