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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât există o tendință generală a piețelor financiare de a acționa pe termen scurt, 
precum și o accentuare a aversiunii față de risc din cauza crizei financiare; întrucât 
finanțarea pe termen scurt în forma sa actuală, printre altele, prin credite bancare sau 
fonduri de investiții, nu reprezintă un răspuns potrivit la provocările sociale, de mediu și 
demografice cu care se confruntă Europa;

B. întrucât adoptarea unei perspective pe termen lung și investiția în clase de active care 
necesită angajamente pe termen mai lung din partea investitorilor pot prezenta avantaje 
pentru investitori și pentru economie în general, crește stabilitatea piețelor financiare, 
reduce costurile pentru întreprinderile individuale, crea locuri de muncă și îmbina o rată 
stabilă de rentabilitate pentru investitori cu un impact social pozitiv;

1. subliniază faptul că finanțarea pe termen lung a economiei europene ar trebui să servească 
interesului public și să fie călăuzită, printre altele, de obiective care promovează 
coeziunea socială, justiția socială și tratamentul egal, în loc să se axeze doar pe parametri 
economici și financiari; subliniază, în acest sens, faptul că valoarea adăugată pe care 
finanțarea pe termen lung o poate aduce interesului public nu poate fi măsurată doar în 
termeni economici;

2. subliniază necesitatea de a se asigura că finanțarea pe termen lung nu este doar în 
avantajul investitorilor și acționarilor, ci și al lucrătorilor, întreprinderilor și 
consumatorilor;

3. salută cu satisfacție accentul pus pe capitalul productiv spre deosebire de capitalul 
financiar; solicită Comisiei să încurajeze investițiile pe termen lung în domeniile capabile 
să genereze cele mai pozitive externalități sociale și să contribuie la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, însă care nu beneficiază de un nivel suficient de finanțare, precum 
IMM-urile, și să excludă domeniile neproductive, cum ar fi bunurile imobiliare, cu 
excepția locuințelor sociale, pentru a preveni emergența unor noi bule neproductive;

4. solicită ca IMM-urile să beneficieze de un acces prioritar la fondurile de investiții pe 
termen lung, având în vedere că ele constituie elementul de bază pentru creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă în UE; subliniază importanța de a asigura 
întreprinderilor un acces mai simplu la finanțare pe durata întregului lor ciclu de viață 
pentru a crea și menține locuri de muncă durabile și de calitate;

5. solicită Comisiei și statelor membre să încurajeze fondurile de pensii să adopte decizii 
responsabile social în materie de investiții; reamintește faptul că intenția Comisiei de a 
revizui Directiva privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de 
pensii ocupaționale (Directiva IORP) nu trebuie să descurajeze finanțările durabile pe 
termen lung.


