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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi finansų rinkose vyrauja bendra tendencija imtis trumpalaikių veiksmų, taip pat 
pabrėžiama, kad nenorima rizikuoti dėl finansų krizės; kadangi dabartinių formų 
trumpalaikis finansavimas, inter alia, per banko paskolas ar investicinius fondus nėra 
tinkama priemonė socialinėms, aplinkos ir demografinėms problemoms, su kuriomis 
susiduria Europa, spręsti;

B. kadangi atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir investuojant į turto klases, kurioms reikia 
ilgalaikių investuotojų įsipareigojimų, galima užtikrinti naudą investuotojams ir 
ekonomikai platesniu mastu, didinti finansų rinkų stabilumą, mažinti pavienių įmonių 
išlaidas, kurti naujas darbo vietas ir derinti pastovios grąžos investuotojams normą su 
teigiamu socialiniu poveikiu;

1. pabrėžia, kad ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas turėtų atitikti visuomenės 
interesus ir turėtų būti pagrįstas, be kita ko, tikslais skatinti socialinę sanglaudą, socialinį 
teisingumą ir užtikrinti vienodas sąlygas, o ne siekiu pagrindinį dėmesį skirti ekonomikos 
ir finansų kriterijams; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad galimos ilgalaikio finansavimo 
papildomos naudos tenkinant visuomenės interesus negalima vertinti tik ekonominiu 
požiūriu;

2. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ilgalaikis finansavimas būtų naudingas ne tik 
investuotojams ir akcininkams, bet ir darbuotojams, įmonėms bei vartotojams;

3. labai palankiai vertina tai, kad daugiausia dėmesio skiriama našiam kapitalui, o ne 
finansiniam kapitalui; ragina Komisiją skatinti ilgalaikes investicijas į tas sritis, kuriose 
gali būti kuriamas didžiausias teigiamas išorinis socialinis poveikis ir kurios gali padėti 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, tačiau kurioms neskiriamas pakankamas 
finansavimas, pvz., MVĮ, ir neįtraukti neproduktyvių sričių, pvz., nekilnojamojo turto, 
išskyrus socialinio būsto sritį, kad neatsirastų naujų neproduktyvių investicijų burbulų;

4. prašo suteikti MVĮ pirmenybės teisę naudotis ilgalaikių investicijų fondų lėšomis, nes jos 
yra pagrindinė ES ekonomikos augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo jėga; pabrėžia, 
kaip svarbu per visą įmonės gyvavimo ciklą užtikrinti galimybę lengviau gauti 
finansavimą, siekiant kurti ir išlaikyti tvarias ir kokybiškas darbo vietas;

5. prašo Komisijos ir valstybių narių skatinti pensijų fondus priimti socialiai atsakingo 
investavimo sprendimus; primena, kad Komisijos planai persvarstyti Direktyvą dėl 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros (Profesinių pensijų 
skyrimo direktyvą) neturi trukdyti teikti tvarų ilgalaikį finansavimą.


