
P6_TA(2008)0355 

Državni premoženjski skladi  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o državnih premoženjskih skladih 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o skupnem evropskem pristopu v zvezi z državnimi 

premoženjskimi skladi (KOM(2008)0115), 

– ob upoštevanju stalnega dela Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in zlasti mednarodne 

delovne skupine o državnih premoženjskih skladih, 

– ob upoštevanju poročila, ki ga je dne 4. aprila 2008 sprejel odbor za naložbe pri 

Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),  

– ob upoštevanju členov 64 in 65 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (nekdanjih 

členov 57 in 58 Pogodbe o ustanovitvi Evropskih Skupnosti), 

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika, 

A. ker so državni premoženjski skladi na svetovnem finančnem trgu aktivni že več kot 50 let, 

B. ker dejavnosti državnih premoženjskih skladov nikoli niso povzročile motenj v delovanju 

finančnih trgov,  

C. ker državni premoženjski skladi zaradi svoje lastniške strukture ne spadajo v področje uredbe 

o finančnem trgu EU,  

D. ker daje naložbena strategija državnih premoženjskih skladov prednost dolgoročnim, 

stabilnim naložbam, 

E. ker nekateri izražajo zaskrbljenost nad pomanjkanjem transparentnosti nekaterih državnih 

premoženjskih skladov v zvezi z njihovim premoženjem, naložbenimi strategijami, dobički in 

upravljavskimi strukturami,  

F. ker so državni premoženjski skladi v nedavni finančni krizi preprečili propad večjih finančnih 

institucij, 

G. ob upoštevanju možnosti rasti državnih premoženjskih skladov, 

H. ker bi se morala Evropska unija odločno zavezati politiki odprtosti na področju naložb in 

prostemu pretoku kapitala, 

1. meni, da državni premoženjski skladi nikoli niso povzročili motenj na kapitalskih trgih, 

vendar pa njihova struktura, velikost in hitra rast zahtevajo podrobno analizo njihove vloge 

in vpliva; priznava dejstvo, da se njihov pristop do transparentnosti in upravljanja razlikuje; 

2. je zaskrbljen, da pomanjkanje transparentnosti nekaterih državnih premoženjskih skladov 



lahko prepreči ustrezno razumevanje njihovih struktur in motivacij; zahteva, da Komisija 

prizna dejstvo, da sta transparentnost in razkritje informacij ključni načeli za zagotovitev 

resnično enakih pogojev vsem in za brezhibno delovanje trgov na splošno; 

3. pozdravlja sporočilo Komisije o državnih premoženjskih skladih, v katerem ponovno 

poudarja pomembnost odprtih trgov in zavezo Komisije h globalni rešitvi; se seznanja z 

različnimi pobudami bodisi na nacionalni ravni ali v mednarodnih forumih za izboljšanje 

transparentnosti in upravljanja ter poziva Komisijo, naj tesno sodeluje z MDS in OECD pri 

pripravi splošnega kodeksa ravnanja; 

4. kljub temu meni, da bi bilo treba sporočilo Komisije o državnih premoženjskih skladih 

obravnavati kot prvi korak in zato poziva Komisijo, naj spremlja aktivnosti državnih 

premoženjskih skladov in prevzame usklajevalno vlogo pri zagotavljanju, da so nacionalne 

spodbude skladne z zavezo k odprtosti naložb ali da ne ogrožajo položaja Evropske unija na 

globalnih trgih; 

5. poziva Komisijo, naj izvede analizo orodij, ki so na voljo Evropski uniji z določbami 

Pogodbe ES in z obstoječo zakonodajo, kot so zahteve v zvezi s transparentnostjo, 

glasovalnimi pravicami, pravicami delničarjev in zlatimi delnicami, ki bi omogočile nekaj 

manevrskega prostora v primeru lastniških problemov zaradi posegov državnih 

premoženjskih skladov;    

6. zahteva, da Svet in Komisija ocenita manevrski prostor, s katerim razpolagajo institucije EU 

na podlagi določb členov 64 in 65 PDEU, da bi se preverile možnosti za sprejem usklajenih 

ukrepov na ravni EU, bistvenih za interese EU in dobro delovanje notranjega trga; poziva 

Komisijo, naj pripravi seznam sektorjev, ki bi lahko spadali v področje uporabe člena 65 v 

zvezi z javnim redom; 

7. poziva Svet in Komisijo, naj izvedeta poglobljeno analizo delovanja svetovnih finančnih 

trgov ter opredelita in spodbujata močno vizijo EU, pri tem pa upoštevata globalne 

spodbude o tem, kaj naj bi bila načela in pravila njihovega delovanja; meni, da bi takšno 

skupno stališče okrepilo položaj EU v mednarodnih forumih; poziva Komisijo, naj po 

potrebi uporablja načelo  vzajemnosti; 

8. izraža zaskrbljenost nad cenami nafte in njihovimi posledicami na menjalno razmerje med 

eurom in dolarjem, saj se dobički iz naslova nafte pogosto ponovno investirajo prek 

državnih premoženjskih skladov v premoženje, denominirano v eurih, ter v trge 

euroobmočja na splošno;    

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

 


