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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je na finančnih trgih opazen tako splošen trend h kratkoročnemu vedenju kot tudi 
vedno večja nenaklonjenost tveganju zaradi finančne krize; ker kratkoročno financiranje v 
sedanjih oblikah, med drugim prek bančnih kreditov ali investicijskih skladov, ni primeren 
odziv na socialne, okoljske in demografske izzive, s katerimi se sooča Evropa;

B. ker lahko upoštevanje dolgoročnih perspektiv in vlaganje v razrede finančnih 
instrumentov, ki zahtevajo dolgoročnejše zaveze vlagateljev, koristi vlagateljem in 
gospodarstvu na splošno, poveča stabilnost finančnih trgov, zmanjša stroške posameznih 
podjetij, ustvarja zaposlitvene možnosti in združuje enakomerno stopnjo donosa za 
vlagatelje s pozitivnim družbenim vplivom;

1. poudarja, da bi moralo dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva služiti javnemu 
interesu, med drugim pa bi ga morali voditi cilji, ki spodbujajo socialno kohezijo, socialno 
pravičnost in enako obravnavo, ne bi pa se smelo osredotočati le na ekonomska in 
finančna merila; v zvezi s tem poudarja, da se potencialne dodatne vrednosti dolgoročnega 
financiranja za javni interes ne more ocenjevati zgolj z ekonomskega vidika;

2. poudarja da dolgoročno financiranje ne sme koristiti le vlagateljem in delničarjem, temveč 
tudi delavcem, podjetjem in potrošnikom;

3. toplo pozdravlja, da je poudarek na produktivnem kapitalu (v nasprotju s finančnim 
kapitalom); poziva Komisijo, naj spodbuja dolgoročne naložbe na področjih, ki lahko 
ustvarijo največje pozitivne socialne eksternalije in pomagajo doseči cilje strategije 
Evropa 2020, a niso ustrezno financirana, na primer mala in srednja podjetja, in naj 
izključi neproduktivna področja, kot na primer nepremičninski trg z izjemo socialnih 
stanovanj, in s tem prepreči napihovanje novih neproduktivnih balonov;

4. poziva, naj imajo mala in srednja podjetja prednost pri dostopu do dolgoročnega 
financiranja, saj tvorijo temelj rasti in ustvarjanja delovnih mest v Evropski uniji; poudarja 
pomembnost zagotavljanja lažjega dostopa do finančnih sredstev skozi cel življenjski 
cikel podjetja, saj se s tem ustvarja in vzdržuje trajna kakovostna delovna mesta;

5. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo pokojninske sklade k sprejemanju 
odločitev, ki vodijo k družbeno odgovornemu vlaganju; opozarja, da načrti Komisije o 
pregledu direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje (direktiva IORP) ne smejo ovirati vzdržnega dolgoročnega financiranja.


