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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

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·

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 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·

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·

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·

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·

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 
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θέσεις εργασίας·

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 μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.


