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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže na finančných trhoch existuje všeobecná tendencia ku krátkodobému správaniu, 
pričom z dôvodu finančnej krízy sa prízvukuje averzia k rizikám; keďže krátkodobé 
financovanie vo svojich súčasných formách, okrem iného prostredníctvom bankových 
úverov alebo investičných fondov, nie je vhodným prostriedkom na riešenie sociálnych, 
environmentálnych a demografických výziev, ktorým Európa čelí;

B. keďže zohľadňovanie dlhodobej perspektívy a investovanie do tried aktív, ktoré od 
investorov vyžadujú dlhodobé záväzky, môžu byť prínosné pre investorov a všeobecnejšie 
pre celé hospodárstvo, zvyšovať stabilitu finančných trhov, znižovať náklady na 
jednotlivé podniky, vytvárať pracovné príležitosti a kombinovať stabilnú mieru 
návratnosti pre investorov s pozitívnym sociálnym vplyvom;

1. zdôrazňuje, že dlhodobé financovanie európskeho hospodárstva by malo slúžiť verejnému 
záujmu a malo by sa riadiť okrem iného cieľmi, ktoré sa nezameriavajú len na 
hospodárske a finančné parametre, ale podporujú sociálnu súdržnosť, sociálnu 
spravodlivosť a rovnaké zaobchádzanie; v tejto súvislosti zdôrazňuje skutočnosť, že 
potenciálnu pridanú hodnotu dlhodobého financovania vo verejnom záujme nemožno 
merať iba z hospodárskeho hľadiska;

2. zdôrazňuje, že je potrebné zaistiť, aby dlhodobé financovanie prinášalo výhody nielen 
investorom a akcionárom, ale aj pracovníkom, podnikom a spotrebiteľom;

3. veľmi víta zameranie na výrobný kapitál namiesto finančného kapitálu; žiada Komisiu, 
aby podporovala dlhodobé investície do tých oblastí, ktoré dokážu vytvárať najväčšie 
pozitívne sociálne externality a pomáhať pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020, 
avšak nedostáva sa im primeranej úrovne financovania, ako sú napríklad malé a stredné 
podniky, a aby vylúčila neproduktívne oblasti, ako sú napríklad nehnuteľnosti, okrem 
sociálneho bývania, s cieľom zabrániť vzniku nových neproduktívnych bublín;

4. žiada, aby sa malým a stredným podnikom poskytol prednostný prístup k dlhodobým 
investičným fondom, keďže sú oporou rastu a vytvárania pracovných miest v EÚ; 
zdôrazňuje význam zaisťovania ľahšieho prístupu k financovaniu počas celého životného 
cyklu spoločnosti s cieľom vytvoriť a zachovať udržateľné a kvalitné pracovné miesta;

5. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali dôchodkové fondy v prijímaní sociálne 
zodpovedných investičných rozhodnutí; pripomína, že plány Komisie týkajúce sa 
preskúmania smernice o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého 
dôchodkového zabezpečenia nesmú odrádzať od udržateľného dlhodobého financovania.


