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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et finantsturgudel valitseb üldine suundumus käituda lühiajaliselt ja rõhutada 
majanduskriisist tingituna riskidest hoidumist; arvestades, et lühiajaline rahastamine selle 
praegusel kujul, muu hulgas pangalaenude või investeerimisfondide kaudu, ei ole 
asjakohane vahend reageerimiseks Euroopa ees seisvatele sotsiaalsetele, 
keskkonnaalastele ja demograafilistele probleemidele;

B. arvestades, et pikemaajalisema perspektiivi omamine ja investoritelt pikemaajalist 
pühendumist nõudvatesse varaklassidesse investeerimine võib olla kasulik investoritele ja 
majandusele laiemalt, suurendada finantsturgude stabiilsust, vähendada üksikute 
ettevõtjate kulusid, luua tööhõivevõimalusi ja ühendada investorite stabiilsed tulumäärad 
positiivse sotsiaalse mõjuga;

1. toonitab, et Euroopa majanduse pikaajaline rahastamine peaks teenima avalikku huvi ja 
juhinduma muu hulgas eesmärkidest, millega edendatakse sotsiaalset sidusust, sotsiaalset 
õiglust ja võrdset kohtlemist, mitte keskenduma pelgalt majandus- ja finantsnäitajatele; 
toonitab sellega seoses asjaolu, et pikaajalise rahastamise võimalikku lisaväärtust avaliku 
huvi seisukohalt ei saa mõõta ainult majanduslike näitajatega;

2. toonitab vajadust tagada, et pikaajaline rahastamine oleks kasulik mitte ainult investoritele 
ja aktsionäridele, vaid ka töötajatele, ettevõtjatele ja tarbijatele;

3. on väga rahul, et rõhuasetus on tootlikul kapitalil ja mitte finantskapitalil; palub 
komisjonil soodustada pikaajalisi investeeringuid nendes valdkondades, kus on võimalik 
saavutada suurim positiivne sotsiaalne välismõju ja aidata kaasa strateegia "Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisele, kuid mille rahastamine ei ole piisav, nagu VKEd, ja jätta 
välja mittetootlikud valdkonnad, nagu kinnisvara, välja arvatud sotsiaaleluruumid, et 
hoida ära uute mittetootlike mullide tekkimine;

4. palub anda VKEdele esmane juurdepääs pikaajalistele investeerimisvahenditele, kuna just 
neile tugineb majanduskasv ja töökohtade loomine ELis; toonitab, et on tähtis tagada kogu 
äriühingu tegevustsükli jooksul kergem juurdepääs rahastamisele, selleks et luua ja 
säilitada püsivad kvaliteetsed töökohad;

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel ergutada pensionifonde tegema sotsiaalselt 
vastutustundlikke investeerimisotsuseid; tuletab meelde, et komisjoni kava vaadata läbi 
tööandjapensionide kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet käsitlev direktiiv ei tohi 
takistada pikaajalist jätkusuutlikku rahastamist.


