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Τροπολογία 1
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
υπάρχει μια γενική τάση βραχυπρόθεσμης 
συμπεριφοράς στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, καθώς και ενισχυμένη απροθυμία 
ανάληψης κινδύνων λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση, στην τρέχουσα μορφή 
της, μεταξύ άλλων μέσω τραπεζικών 
πιστώσεων ή εταιρειών επενδύσεων, δεν 
αποτελεί κατάλληλο μέσο για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών και δημογραφικών 
προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζει η 
Ευρώπη·

Α. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
υπάρχει μια γενική τάση βραχυπρόθεσμης 
συμπεριφοράς στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, καθώς και ενισχυμένη απροθυμία 
ανάληψης κινδύνων λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση αποτελεί καταλληλότερο
μέσο για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 
δημογραφικών προκλήσεων τις οποίες 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 2
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση 
μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής και η 
επένδυση σε κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων στις οποίες απαιτούνται πιο 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από τους 
επενδυτές, μπορούν να αποφέρουν οφέλη 
τόσο στους επενδυτές όσο και στην 
οικονομία ευρύτερα, και να οδηγήσουν σε 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση 
μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής μέσω, 
παραδείγματος χάριν, της 
πραγματοποίησης επενδύσεων σε 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στις 
οποίες απαιτούνται πιο μακροπρόθεσμες 
δεσμεύσεις από τους επενδυτές, μπορούν 
να αποφέρουν οφέλη τόσο στους επενδυτές 
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αύξηση της σταθερότητας των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, μείωση του 
κόστους για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, 
καθώς και στο συνδυασμό ενός σταθερού 
ποσοστού απόδοσης για τους επενδυτές με 
έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο·

όσο και στην οικονομία ευρύτερα, και να 
οδηγήσουν σε αύξηση της σταθερότητας 
των χρηματοπιστωτικών αγορών, μείωση 
του κόστους για τις μεμονωμένες 
επιχειρήσεις, και ιδίως του κόστους 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, 
καθώς και στο συνδυασμό ενός σταθερού 
ποσοστού απόδοσης για τους επενδυτές με 
έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 
συνεπακόλουθης πιστωτικής ασφυξίας, οι 
ΜΜΕ έχουν έρθει αντιμέτωπες με το 
πολύ υψηλό κόστος της πίστωσης και με 
τη συρρίκνωση της διαθεσιμότητάς της, 
με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι 
δυνατότητές τους παροχής απασχόλησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο, 
το κόστος των τραπεζικών δανείων για 
τις μικρότερες επιχειρήσεις των 
περιφερειακών χωρών είναι υψηλότερο 
κατά τέσσερις έως έξι ποσοστιαίες 
μονάδες από αυτό για τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις της κεντρικής Ευρώπης, 
γεγονός που αντανακλά την ανάγκη 
ανάπτυξης κοινής ευρωπαϊκής 
επενδυτικής στρατηγικής με στόχο την 
αποφυγή της αύξησης των αποκλίσεων 
μεταξύ των χωρών όσον αφορά την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 4
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αυξανόμενα επίπεδα της ανεργίας 
εν γένει και συγκεκριμένα της 
ανεργίας των νέων εξακολουθούν 
να αποτελούν τα δύο βασικότερα 
εμπόδια στη βελτίωση των 
οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές 
εταιρικών ομολόγων, μετοχικών 
κεφαλαίων και τιτλοποίησης στην 
Ευρώπη εξακολουθούν να μην 
παρουσιάζουν επαρκή ανάπτυξη σε 
σύγκριση με άλλες οικονομίες και ότι η 
μη τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό απρόσιτη στις ΜΜΕ, 
υπονομεύοντας τις δυνατότητές τους για 
ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 6
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και κοινωνική σύγκλιση των κρατών 
μελών μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας 
στρατηγικής μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει να 
εστιάζει στις χρηματοδοτικές και μη 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ, 
δεδομένου ότι οι τελευταίες αποτελούν τη 
βασική πηγή θέσεων εργασίας και 
ανάπτυξης της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 7
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που 
προωθούν την κοινωνική συνοχή, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και την ίση 
μεταχείριση, αντί να επικεντρώνεται 
αποκλειστικά σε οικονομικές και 
δημοσιονομικές παραμέτρους· 
επισημαίνει εν προκειμένω το γεγονός ότι 
η δυνητική προστιθέμενη αξία της 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για το 
δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να μετρηθεί 
μόνο με οικονομικούς όρους·

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον· επισημαίνει το γεγονός 
ότι η δυνητική προστιθέμενη αξία της 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για το 
δημόσιο συμφέρον δεν μπορεί να μετρηθεί 
μόνο με οικονομικούς όρους και ζητεί την 
ανάπτυξη αντικειμενικών δεικτών για τη 
μέτρηση της επίτευξης στόχων δημοσίου 
συμφέροντος·

Or. en
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Τροπολογία 8
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση, αντί 
να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
παραμέτρους· επισημαίνει εν προκειμένω
το γεγονός ότι η δυνητική προστιθέμενη 
αξία της μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης για το δημόσιο συμφέρον 
δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με 
οικονομικούς όρους·

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει επίσης να εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση· 
επισημαίνει ότι οι εν λόγω στόχοι 
αποτελούν τη δυνητική προστιθέμενη αξία 
της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για 
το δημόσιο συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 9
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση, αντί 
να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
παραμέτρους· επισημαίνει εν προκειμένω 

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση, 
εστιάζοντας στους χρηματοδοτικούς και 
δημοσιονομικούς πόρους και 
προβαίνοντας στη βέλτιστη αξιοποίησή 
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το γεγονός ότι η δυνητική προστιθέμενη 
αξία της μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης για το δημόσιο συμφέρον 
δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με 
οικονομικούς όρους·

τους· τονίζει ότι, μέσω της εξασφάλισης 
της σωστής ισορροπίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και των 
πολιτικών των κρατών μελών, καθώς και 
μέσω της επιδίωξης βελτίωσης του 
επενδυτικού περιβάλλοντος, θα μπορούσε 
να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για το 
δημόσιο συμφέρον·

Or. en

Τροπολογία 10
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση, αντί 
να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
παραμέτρους· επισημαίνει εν προκειμένω 
το γεγονός ότι η δυνητική προστιθέμενη 
αξία της μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης για το δημόσιο συμφέρον 
δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με 
οικονομικούς όρους·

1. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον και να καθοδηγείται, 
μεταξύ άλλων, από στόχους που προωθούν 
την κοινωνική συνοχή, τις κοινωνικές 
επενδύσεις, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
την ίση μεταχείριση, αντί να 
επικεντρώνεται αποκλειστικά σε 
οικονομικές και δημοσιονομικές 
παραμέτρους· επισημαίνει εν προκειμένω 
το γεγονός ότι η δυνητική προστιθέμενη 
αξία της μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης για το δημόσιο συμφέρον 
δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με 
οικονομικούς όρους·

Or. en

Τροπολογία 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής για τη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση που αποσκοπεί στην 
ενθάρρυνση των διασυνοριακών 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων τόσο σε 
ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (όπως οι 
υποδομές ενέργειας, μεταφορών και 
επικοινωνιών) όσο και σε άυλα στοιχεία 
ενεργητικού (όπως η εκπαίδευση, η 
έρευνα και η ανάπτυξη), τα οποία 
κομίζουν ευρύτερα δημόσια οφέλη, 
συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και δημιουργούν ποιοτικές 
θέσεις εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 12
Françoise Castex

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι η Ένωση 
αντιμετωπίζει μείζονες προκλήσεις ιδίως 
όσον αφορά την επανεκβιομηχάνιση, την 
ενεργειακή μετεξέλιξη και τον ψηφιακό 
εξοπλισμό, για την αντιμετώπιση των 
οποίων απαιτούνται σημαντικές 
επενδύσεις· θεωρεί ότι η προώθηση των 
εν λόγω επενδύσεων, οι οποίες φέρουν 
σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης, 
αποτελεί ευθύνη των δημόσιων αρχών·
θεωρεί ότι η πολιτική ανταγωνισμού της 
ΕΕ δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη για 
τις εν λόγω επενδύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δεν 
ωφελεί μόνο τους επενδυτές και τους 
μετόχους, αλλά και τους εργαζόμενους, τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

2. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα 
αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω 
της δημιουργίας κατάλληλων μέσων και 
μηχανισμών που θα συνεπάγονται οφέλη 
για τους επενδυτές, τους μετόχους, τους 
εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· για τον σκοπό αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάζει 
ολοένα περισσότερο στις αναπτυξιακές 
τράπεζες, ιδιωτικές και κρατικές, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την 
οικονομική ανάκαμψη·

Or. en

Τροπολογία 14
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δεν 
ωφελεί μόνο τους επενδυτές και τους 
μετόχους, αλλά και τους εργαζόμενους, 
τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

2. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δεν 
ωφελεί μόνο τους επενδυτές και τους 
μετόχους, αλλά και το δημόσιο συμφέρον 
συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 15
Phil Bennion
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δεν 
ωφελεί μόνο τους επενδυτές και τους 
μετόχους, αλλά και τους εργαζόμενους, τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές·

2. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι 
η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση δεν 
ωφελεί μόνο τους επενδυτές και τους 
μετόχους, αλλά και τους εργαζόμενους, τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· 
σημειώνει εν προκειμένω τα πιθανά 
οφέλη της οικονομικής συμμετοχής των 
εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών, 
καθώς και άλλων μορφών καινοτόμου 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα 
αποδοτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο 
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω 
της εφαρμογής μιας συγκλίνουσας 
προσέγγισης των ευρωπαϊκών και των 
εθνικών πολιτικών· για τον σκοπό αυτό, η 
ΕΤΕπ θα πρέπει να στηρίξει τις 
αναπτυξιακές τράπεζες με στόχο την 
απελευθέρωση ρευστότητας για τις ΜΜΕ 
και τη διαμόρφωση των κατάλληλων 
συνθηκών για την αύξηση της παραγωγής 
και τη συνακόλουθη τόνωση της 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 17
Danuta Jazłowiecka
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι οι μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να 
ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη 
απασχόληση, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μόνο με επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ικανότητα 
αποταμίευσης της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 18
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει θερμά την εστίαση στο 
παραγωγικό κεφάλαιο, σε αντίθεση με το 
χρηματοπιστωτικό· ζητεί από την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη 
επένδυση στους τομείς που είναι σε θέση 
να οδηγήσουν στις μεγαλύτερες θετικές 
κοινωνικές εξωτερικές επιδράσεις καθώς 
και να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
και οι οποίοι σήμερα δεν 
χρηματοδοτούνται κατάλληλα, όπως οι 
ΜΜΕ, και να αποκλείσει από τη 
χρηματοδότηση μη παραγωγικούς τομείς, 
όπως τα ακίνητα, με εξαίρεση την 
κοινωνική στέγαση, ώστε να μη 
δημιουργηθούν νέες φούσκες μη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων·

3. χαιρετίζει θερμά την εστίαση στο 
παραγωγικό κεφάλαιο πέραν της εστίασης 
στο χρηματοπιστωτικό· ζητεί από την 
Επιτροπή να ενθαρρύνει τη 
μακροπρόθεσμη επένδυση στους τομείς 
που είναι σε θέση να οδηγήσουν στις 
μεγαλύτερες θετικές κοινωνικές 
εξωτερικές επιδράσεις καθώς και να 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και οι οποίοι 
σήμερα δεν χρηματοδοτούνται κατάλληλα, 
όπως οι ΜΜΕ και οι επενδύσεις σε 
υποδομές, και να αποκλείσει από τη 
χρηματοδότηση μη παραγωγικούς τομείς, 
ώστε να μη δημιουργηθούν νέες φούσκες 
μη παραγωγικών δραστηριοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 19
Sari Essayah

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. χαιρετίζει θερμά την εστίαση στο 
παραγωγικό κεφάλαιο, σε αντίθεση με το 
χρηματοπιστωτικό· ζητεί από την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη 
επένδυση στους τομείς που είναι σε θέση 
να οδηγήσουν στις μεγαλύτερες θετικές 
κοινωνικές εξωτερικές επιδράσεις καθώς 
και να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
και οι οποίοι σήμερα δεν 
χρηματοδοτούνται κατάλληλα, όπως οι 
ΜΜΕ, και να αποκλείσει από τη 
χρηματοδότηση μη παραγωγικούς τομείς, 
όπως τα ακίνητα, με εξαίρεση την 
κοινωνική στέγαση, ώστε να μη 
δημιουργηθούν νέες φούσκες μη 
παραγωγικών δραστηριοτήτων·

3. χαιρετίζει θερμά την εστίαση στο 
παραγωγικό κεφάλαιο, σε αντίθεση με το 
χρηματοπιστωτικό· ζητεί από την Επιτροπή 
να ενθαρρύνει τη μακροπρόθεσμη 
επένδυση στους τομείς που είναι σε θέση 
να οδηγήσουν στις μεγαλύτερες θετικές 
κοινωνικές εξωτερικές επιδράσεις καθώς 
και να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
και οι οποίοι σήμερα δεν 
χρηματοδοτούνται κατάλληλα, όπως τα 
μεγάλα έργα υποδομής και οι ΜΜΕ, και 
να αποκλείσει από τη χρηματοδότηση μη 
παραγωγικούς τομείς, ώστε να μη 
δημιουργηθούν νέες φούσκες 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία του έμμεσου 
θετικού αντίκτυπου που μπορούν να 
έχουν τα ΕΜΕΚ στη χρηματοδότηση 
έργων κοινωνικής στέγασης ή ενώσεων 
που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση 
κτιρίων κοινωνικής στέγασης λόγω του 
σταθερού και μακροπρόθεσμου 
επενδυτικού τους ορίζοντα· 

Or. en
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Τροπολογία 21
Phil Bennion

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί να δοθεί στις ΜΜΕ πρόσβαση 
κατά προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμα 
επενδυτικά κεφάλαια, δεδομένου ότι αυτά 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής μιας 
εταιρείας, προκειμένου να δημιουργούνται 
και να διατηρούνται βιώσιμες και 
ποιοτικές θέσεις εργασίας·

4. ζητεί να δοθεί στις ΜΜΕ πρόσβαση 
κατά προτεραιότητα σε μακροπρόθεσμα 
επενδυτικά κεφάλαια, δεδομένου ότι αυτά 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης 
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ· θεωρεί ότι η εν λόγω πρόσβαση θα 
πρέπει να συνοδευτεί από απλούστευση 
των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής μιας 
εταιρείας, προκειμένου να δημιουργούνται 
και να διατηρούνται βιώσιμες και 
ποιοτικές θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 22
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία να λαμβάνουν κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδυτικές αποφάσεις· υπενθυμίζει ότι τα 
σχέδια της Επιτροπής για την αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών (οδηγία ΙΕΣΠ) 
δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη βιώσιμη 

5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τα συνταξιοδοτικά 
ταμεία να λαμβάνουν κοινωνικά υπεύθυνες 
επενδυτικές αποφάσεις που 
συμμορφώνονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κατευθυντήριων γραμμών και αρχών του 
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μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. ΟΟΣΑ και του ΟΗΕ· υπενθυμίζει ότι τα 
σχέδια της Επιτροπής για την αναθεώρηση 
της οδηγίας για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών (οδηγία ΙΕΣΠ) 
δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τη βιώσιμη 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. στηρίζει τον μακροπρόθεσμο 
χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, ο οποίος 
διευκολύνεται από πολιτικές που 
βασίζονται στην πρόβλεψη και στις
κοινωνικά υπεύθυνες και υγιείς 
επενδύσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αναπτυχθεί η βιώσιμη 
απασχόληση, να στηρίξουν τη διοχέτευση 
αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις μέσω υγιών δημοσιονομικών 
πολιτικών, αποτελεσματικών 
φορολογικών συστημάτων και πολιτικών 
που ενισχύουν την ελκυστικότητα της 
οικονομίας με στόχο την προσέλκυση 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ξένων 
επενδύσεων· 

Or. en

Τροπολογία 24
Traian Ungureanu
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
κατάλληλη νομοθεσία που θα αποσκοπεί 
στη διάθεση μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών και, συνακόλουθα, στην 
ενίσχυση της απασχόλησης· υπενθυμίζει 
ότι η συνεχής έλλειψη ρευστότητας για 
τις ΜΜΕ μπορεί να οδηγήσει σε κάμψη 
της οικονομικής δραστηριότητας και, 
κατά συνέπεια, σε πρόσθετες απώλειες 
θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και 
την ανάπτυξη της απασχόλησης 
προωθώντας τη μακροπρόθεσμη 
αποταμίευση μέσω πολιτικών για την 
κινητοποίηση της αποταμίευσης· 

Or. en

Τροπολογία 26
Traian Ungureanu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
κατάλληλα χρηματοδοτικά και 
μακροοικονομικά πλαίσια με στόχο την 
επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, εστιάζοντας 
παράλληλα σε μακροπρόθεσμα 
κεφαλαιουχικά αγαθά, μέσω της 
δημιουργίας υγιών και βιώσιμων μέσων 
που συνάδουν με τους στόχους της 
μείωσης της ανεργίας και της 
αναδιαμόρφωσης του κλίματος 
ανάπτυξης οικονομικών 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. τάσσεται υπέρ της θέσπισης 
συμπληρωματικών πολιτικών όταν η 
κοινωνική απόδοση μιας 
μακροπρόθεσμης επένδυσης είναι 
υψηλότερη σε σχέση με την ιδιωτική 
απόδοση για τους επενδυτές και, κατά 
συνέπεια, τα επίπεδα των επενδύσεων 
υπολείπονται του κοινωνικά βέλτιστου 
επιπέδου·

Or. en

Τροπολογία 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. ζητεί από την Επιτροπή να καλύψει 
την ανικανοποίητη ζήτηση ιδιωτών 
επενδυτών για επενδύσεις σε 
μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού, οι 
οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη 
συγκέντρωση πρόσθετων σημαντικών 
κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και την απελευθέρωση 
πρόσθετων δυνατοτήτων απασχόλησης· 
θα πρέπει να παρασχεθεί πρόσθετη 
προστασία στους ιδιώτες επενδυτές και 
θα πρέπει να εφαρμοστούν 
προσαρμοσμένες στρατηγικές 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης με στόχο την 
ενημέρωση των δυνητικών και των 
σημερινών χρηστών μέσων 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων σχετικά με 
τα οφέλη της μακροπρόθεσμης 
αποταμίευσης και των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων, καθώς και σχετικά με τους 
πιθανούς κινδύνους και το κόστος·

Or. en

Τροπολογία 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του 
χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την 
προστασία των εργαζομένων, των 
φορολογουμένων και της πραγματικής 
οικονομίας έναντι μελλοντικών 
αδυναμιών της αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. τονίζει ότι η μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και οι δυνατότητές της για 
δημιουργία θέσεων εργασίας θα 
αποφέρουν αποτελέσματα μόνο εφόσον 
ληφθούν δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των 
ΕΜΕΚ οι διαφορετικές ανάγκες των 
επαγγελματιών, των ημι-επαγγελματιών 
και των ιδιωτών επενδυτών· 

Or. en


