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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi fis-swieq finanzjarji hemm tendenza ġenerali lejn aġir għal perjodu qasir kif ukoll 
aċċentwazzjoni tal-averżjoni għar-riskju minħabba l-kriżi finanzjarja; billi l-finanzjament 
għal perjodu qasir fil-forom attwali tiegħu, fost l-oħrajn permezz ta' krediti bankarji jew 
fondi ta' investiment, mhuwiex mezz xieraq ta' kif wieħed jirreaġixxi għall-isfidi soċjali, 
ambjentali u demografiċi li qed tiffaċċja l-Ewropa;

B. billi t-teħid ta' perspettiva fit-tul u l-investiment fi klassijiet ta' assi li jeħtieġu impenn 
aktar fit-tul mill-investituri jistgħu jkunu ta' benefiċċju għall-investituri u għall-ekonomija 
b'mod aktar wiesa', iżidu l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji, inaqqsu l-ispejjeż għall-impriżi 
individwali, joħolqu opportunitajiet ta' xogħol u jgħaqqdu flimkien rata ta' redditu kostanti 
għall-investituri ma' impatt soċjali pożittiv;

1. Jenfasizza li l-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropea għandu jaqdi l-interess pubbliku 
u jkun iggwidat, fost affarijiet oħra, minn objettivi li jippromwovu l-koeżjoni soċjali, il-
ġustizzja soċjali u t-trattament ugwali, pjuttost milli jiffoka biss fuq parametri ekonomiċi u 
finanzjarji; jenfasizza, b'rabta ma' dan, il-fatt li l-valur miżjud potenzjali tal-finanzjament 
fit-tul għall-interess pubbliku ma jistax jitkejjel biss f'termini ekonomiċi;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li l-finanzjament fit-tul ma jkunx ta' benefiċċju għall-
investituri u l-azzjonisti biss, iżda anke għall-ħaddiema, l-impriżi u l-konsumaturi;

3. Jilqa' tajjeb ħafna l-enfasi fuq il-kapital produttiv minflok fuq il-kapital finanzjarju; jitlob 
lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi l-investiment fit-tul f'dawk l-oqsma li huma kapaċi 
jiġġeneraw l-akbar esternalitajiet soċjali pożittivi u jgħinu biex jintlaħqu l-miri tal-
istrateġija Ewropa 2020, iżda li mhumiex jirċievu livell xieraq ta' finanzjament, bħalma 
huma l-SMEs, u teskludi oqsma mhux produttivi, bħas-settur tal-proprjetà, ħlief għall-
akkomodazzjoni soċjali, sabiex jiġi evitat il-ħolqien ta' bżieżaq mhux produttivi ġodda;

4. Jitlob biex l-SMEs jingħataw aċċess prijoritarju għall-fondi ta' investiment fit-tul (LTI) 
peress li huma jiffurmaw is-sinsla tat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol fl-UE;  jenfasizza l-
importanza li jkun żgurat aċċess aktar faċli għall-finanzjament matul iċ-ċiklu kollu tal-
ħajja ta' kumpanija sabiex jinħolqu u jinżammu impjiegi sostenibbli ta' kwalità;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu lill-fondi tal-pensjonijiet jieħdu 
deċiżjonijiet ta' investiment soċjalment responsabbli; ifakkar li l-pjanijiet tal-Kummissjoni 
li tagħmel rieżami tad-Direttiva dwar l-attivitajiet u s-superviżjoni ta' istituzzjonijiet għall-
provvista ta' rtirar okkupazzjonali (id-Direttiva IORP) m'għandhomx jiskoraġġixxu l-
finanzjament fit-tul sostenibbli.


