5. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ZÖLD KÖNYV – AZ EURÓPAI GAZDASÁG HOSSZÚ
TÁVÚ FINANSZÍROZÁSA
ECOS-V-044
21. pont

BORBOLY Csaba
COSMA Mircea
D'ATTIS Mauro
KOVÁCS Sándor
LEHMANN Heinz
RIVERO BAUTE Paulino
SZABÓ Gyula
VARGA Zoltán

A következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
megjegyzi, hogy a hosszú távú befektetések
tőkepiaci finanszírozása Európában javítható az
EU belső tőkepiacának és az infrastruktúrának a
megerősítése, valamint a befektetők hatékony
védelme által, illetve hogy be kellene vonni a
helyi és regionális fejlesztésbe beruházó
nyugdíjalapokat is;

Módosítás
megjegyzi, hogy a hosszú távú befektetések
tőkepiaci finanszírozása Európában javítható az
EU belső tőkepiacának és az helyi és regionális
pénzügyi intézményeket támogató
infrastruktúrának a megerősítése, valamint a
befektetők hatékony védelme által, illetve hogy
be kellene vonni a helyi és regionális fejlesztésbe
beruházó nyugdíjalapokat is;

Indokolás
A hosszú távú befektetések tőkepiaci finanszírozása a szabad tőke helyi és regionális szintű
rendelkezésre bocsátásával javítható. Ehhez elengedhetetlen az erős helyi kötődésű helyi és
regionális pénzügyi szereplők támogatása, szövetkezetek létrehozása.
_____________
EN-IZ/bh
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7. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ZÖLD KÖNYV – AZ EURÓPAI GAZDASÁG HOSSZÚ
TÁVÚ FINANSZÍROZÁSA
ECOS-V-044
22. pont

BORBOLY Csaba
COSMA Mircea
D'ATTIS Mauro
KOVÁCS Sándor
LEHMANN Heinz
RIVERO BAUTE Paulino
SZABÓ Gyula
VARGA Zoltán

A következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
sürgősen szükségesnek tartja a termelékenység
növelését. A termelékenységnek folyamatosan
alkalmazkodnia kell az állandóan változó
gazdasági környezethez. Egy ilyen környezetben
előnyös lehet, ha azok a munkavállalók egyben
részvényesekként, illetve befektetőkként is fel
tudnak és fel akarnak lépni, akiknek az az érdeke,
hogy az őket foglalkoztató vállalatokba
befektessenek;

Módosítás
sürgősen szükségesnek tartja a termelékenység
növelését. A termelékenységnek folyamatosan
alkalmazkodnia kell az állandóan változó
gazdasági környezethez. Egy ilyen környezetben
előnyös lehet, ha azok a munkavállalók egyben
részvényesekként, illetve befektetőkként is fel
tudnak és fel akarnak lépni, akiknek az az érdeke,
hogy az őket foglalkoztató vállalatokba
befektessenek;. A helyi beruházások esetében,
különösen az energia- és környezetvédelmi
ágazatban olyan befektetési konstrukciókat kell
létrehozni, melyekben a helyi közösség nemcsak
fogyasztóként, hanem finanszírozóként is
megjelenhet;

Indokolás
Egyrészt elvi kérdés, hogy az egyes beruházások által érintett emberek is részesülhessenek a helyi és
regionális természeti erőforrások felhasználásából eredő haszonból, másrészt hosszú távon ez
tőkevonzási lehetőséget nyújtana.
_____________
EN-IZ/bh

Am. 7
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11. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ZÖLD KÖNYV – AZ EURÓPAI GAZDASÁG HOSSZÚ
TÁVÚ FINANSZÍROZÁSA
ECOS-V-044
41. pont

BORBOLY Csaba
COSMA Mircea
D'ATTIS Mauro
KOVÁCS Sándor
LEHMANN Heinz
RIVERO BAUTE Paulino
SZABÓ Gyula
VARGA Zoltán

A 41. pont után új pont illesztendő be.
Véleménytervezet

Módosítás
az Európai Unió és a tagállamok szabályozási
keretével összhangban olyan támogató
programok kidolgozását javasolja, amelyek
vonzó befektetési konstrukciókat tudnak kínálni
állami garanciával. Ez ösztönzően hathat a
vállalatok befektetési kedvére;

Indokolás
A bankok hitelnyújtási hajlandósága és a vállalatok befektetési kedve államilag garantált
finanszírozási programokkal javítható. Fontos, hogy a hitelező, a befektető és a tagállam megossza a
befektetésekben rejlő kockázatokat.
_____________
EN-IZ/bh

Am. 7
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12. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY
ZÖLD KÖNYV – AZ EURÓPAI GAZDASÁG HOSSZÚ
TÁVÚ FINANSZÍROZÁSA
ECOS-V-044
43. pont

BORBOLY Csaba
COSMA Mircea
D'ATTIS Mauro
KOVÁCS Sándor
LEHMANN Heinz
RIVERO BAUTE Paulino
SZABÓ Gyula
VARGA Zoltán

A 43. pont után új pont illesztendő be.
Véleménytervezet

Módosítás
azt ajánlja, hogy a helyi és regionális
önkormányzatok, a gazdasági támogató
szövetségek, a közjavakért felelős szervezetek és
a pénzpiaci szervezetek alapítsanak helyi és
regionális szövetkezeteket, amelyek alternatív
forrásokat nyújthatnak a helyi és regionális
hosszú távú finanszírozáshoz;

Indokolás
Az Európai Unió belső tőkepiacának működését stimulálhatják a helyi és regionális
hitelszövetkezetek, melyeknek a tőkepiaci infrastruktúra bővítésében is fontos szerepe van. E
szervezetek a helyi befektetési lehetőségekre specializálódnak.
_____________
EN-IZ/bh

Am. 7
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