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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že kvůli finanční krizi je na finančních trzích obecná tendence ke 
krátkodobému rozhodování a zesílená neochota podstupovat rizika; vzhledem k tomu, že 
krátkodobé financování ve své současné podobě, mimo jiné prostřednictvím bankovních 
úvěrů nebo investičních fondů, není vhodným prostředkem k řešení sociálních, 
environmentálních a demografických výzev, kterým Evropa čelí;

B. vzhledem k tomu, že investování do různých kategorií aktiv, které ze strany investorů 
vyžaduje dlouhodobější závazky, může být v dlouhodobé perspektivě prospěšné pro 
investory i pro ekonomiku v širším rámci, může zvýšit stabilitu finančních trhů, snížit 
náklady pro jednotlivé podniky, vytvořit pracovní příležitosti a skloubit stabilní míru 
návratnosti pro investory s pozitivními sociálními dopady;

1. zdůrazňuje, že dlouhodobé financování evropské ekonomiky by mělo sloužit veřejnému 
zájmu a spíše než čistě ekonomickými a finančními parametry by mělo být vedeno mj. 
snahou zajistit sociální soudržnost, sociální spravedlnost a rovné zacházení; vyzdvihuje v 
této souvislosti skutečnost, že potenciální přidanou hodnotu dlouhodobého financování ve 
prospěch veřejných zájmů není možné hodnotit pouze z ekonomického pohledu;

2. zdůrazňuje potřebu zajistit, aby dlouhodobé financování neprospívalo jen investorům a 
akcionářům, ale i pracovníkům, podnikům a spotřebitelům;

3. vřele vítá zaměření na výrobní kapitál jako protiklad finančního kapitálu; žádá Komisi, 
aby podporovala dlouhodobé investice do oblastí, které jsou potencionálně schopné 
zajistit největší sociální přínosy a přispět k naplnění cílů strategie Evropa 2020, kterým se 
ovšem nedostává adekvátní výše finanční podpory (např. MSP); Komise by také neměla 
podporovat neproduktivní oblasti, jako jsou kupříkladu reality (s výjimkou sociálního 
bydlení), aby zabránila vzniku nových neproduktivních bublin;

4. žádá, aby MSP, jako páteř růstu a vytváření pracovních míst v EU, získaly přednostní 
přístup do fondů LTI; vyzdvihuje důležitost zajištění snadnějšího přístupu k financování v 
průběhu celého životního cyklu podniku tak, aby bylo možné vytvořit a udržet 
dlouhodobá kvalitní pracovní místa;

5. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly penzijní fondy a přispěly tak k sociálně 
odpovědnému investičnímu chování; připomíná, že plány Komise na přezkum směrnice o 
činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (směrnice 
IORP) nesmí odrazovat od udržitelného dlouhodobého financování.


