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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като има предвид общата тенденция на финансовите пазари към постигане на 
резултати в най-кратък срок, както и засилване на нежеланието за поемане на 
рискове поради финансовата криза; като има предвид, че краткосрочното 
финансиране в неговите настоящи форми, inter alia, чрез банкови кредити или 
инвестиционни фондове, не е подходящо средство за намиране на отговор на 
социалните, екологичните и демографските предизвикателства, пред които е 
изправена Европа;

Б. като има предвид, че възприемането на дългосрочна перспектива и инвестирането в 
класове активи, които изискват по-дългосрочни ангажименти от страна на 
инвеститорите, може да са от полза за инвеститорите и за икономиката като цяло, да 
повишат стабилността на финансовите пазари, да намалят разходите на отделни 
предприятия, да създадат възможности за трудова заетост и да съчетаят постоянен 
темп на завръщане на инвеститори с положително социално въздействие;

1. подчертава, че дългосрочното финансиране на европейската икономика следва да 
обслужва обществения интерес и да се води, наред с другото, от цели, които да 
насърчават социалното сближаване, социалната справедливост и равното третиране, 
отколкото да се съсредоточава единствено върху икономически и финансови 
параметри;  в тази връзка изтъква факта, че потенциалната добавена стойност на 
дългосрочното финансиране в полза на обществения интерес не може да бъде 
измервана само от икономическа гледна точка;

2. набляга на необходимостта да се гарантира, че финансовите ползи ще бъдат не само 
за инвеститорите и акционерите, но и за работниците, предприятията и 
потребителите.

3. сърдечно приветства съсредоточаването на вниманието върху производствения 
капитал за разлика от съсредоточаването му върху финансовия капитал; приканва 
Комисията да насърчи извършването на дългосрочни инвестиции в тези области, 
които са в състояние да предизвикат възможно най-силно външно въздействие и да 
помогнат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020 г.“, но не получават 
подходяща степен на финансиране, като например МСП, а и изключат 
непроизводителните области като например недвижимата собственост, с 
изключение на социалното жилищно настаняване, за да предотврати възникването 
на нови спекулативни балони;

4. призовава за отдаване на приоритетен достъп на МСП до фондовете за дългосрочни 
инвестиции (LTI), тъй като те са гръбнакът на растежа и създаването на работни 
места в ЕС; изтъква колко е важно да се осигури по-лесен достъп до финансиране 
през целия жизнен цикъл на едно дружество, за да се създадат и поддържат 
устойчиви качествени работни места;



PE522.847v01-00 4/4 PA\1008223BG.doc

BG

5. призовава Комисията и държавите членки да насърчат пенсионните фондове да 
взимат социално отговорни решения по отношение на инвестициите; припомня, че 
намеренията на Комисията да преразгледа „Директивата за дейностите и надзора на 
институциите за професионално пенсионно осигуряване“ (Директива ИППО) не 
трябва да обезсърчат устойчивото дългосрочно финансиране.


