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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un 
monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā finanšu tirgos vērojama vispārēja tendence rīkoties īstermiņa perspektīvā un finanšu 
krīzes dēļ uzsvērt risku novēršanu; tā kā īstermiņa finansēšana tās pašreizējā formā cita 
starpā ar banku kredītu vai ieguldījumu fondu starpniecību nav piemērots veids, kā 
atbildēt uz sociālajām, vides un demogrāfiskajām problēmām, ar kurām saskaras Eiropa;

B. tā kā ilgtermiņa perspektīvas izmantošana un ieguldīšana aktīvu veidos, kuri prasa 
ilglaicīgāku iesaistīšanos no ieguldītāju puses, var dot labumu ieguldītājiem un 
ekonomikai kopumā, palielināt finanšu tirgu stabilitāti, mazināt atsevišķu uzņēmumu 
izmaksas, radīt darba iespējas un apvienot stabilu peļņu ieguldītājiem ar pozitīvu sociālo 
ietekmi,

1. uzsver, ka Eiropas ekonomikas ilgtermiņa finansēšanai būtu jānotiek sabiedrības interesēs 
un tās pamatā cita starpā jābūt mērķiem, kas veicina sociālo kohēziju, sociālo taisnīgumu 
un vienlīdzīgu attieksmi, nevis uzmanības pievēršanai tikai ekonomiskiem un finanšu 
rādītājiem; šajā sakarībā uzsver to, ka sabiedrības interesēs nodrošināta ilgtermiņa 
finansējuma iespējamo pievienoto vērtību nevar mērīt tikai ekonomiskā izteiksmē;

2. uzsver, ka ir jānodrošina, lai ilgtermiņa finansējums sniegtu labumu ne tikai ieguldītājiem 
un akcionāriem, bet arī darbiniekiem, uzņēmumiem un patērētājiem;

3. ļoti atzinīgi vērtē pievēršanos ražošanas kapitālam finanšu kapitāla vietā; aicina Komisiju 
veicināt ilgtermiņa ieguldījumus jomās, kas spēj radīt vislielāko pozitīvo sociālo ietekmi 
un palīdzēt sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, taču nesaņem pienācīgu 
finansējumu, piemēram, MVU, un nefinansēt neproduktīvas jomas, piemēram, nekustamo 
īpašumu, izņemot sociālos mājokļus, lai novērstu jaunu neproduktīvu „burbuļu” 
veidošanos;

4. aicina nodrošināt MVU prioritāru piekļuvi ilgtermiņa ieguldījumiem paredzētiem 
līdzekļiem, jo MVU veido pamatu izaugsmei un darbvietu radīšanai ES; uzsver, cik 
svarīgi ir nodrošināt vieglāku piekļuvi finansējumam visā uzņēmuma dzīves cikla laikā, 
lai radītu un saglabātu ilgtspējīgas darbvietas;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai pensiju fondi pieņemtu sociāli atbildīgus 
lēmumus attiecībā uz ieguldījumiem; atgādina, ka Komisijas plāni pārskatīt Direktīvu par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (IORP direktīvu) 
nedrīkst traucēt ilgtspējīgu ilgtermiņa finansēšanu.


