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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Assuntos Económicos 
e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, devido à crise financeira, se regista nos mercados financeiros uma 
tendência geral para agir a curto prazo assim como uma acentuação da aversão ao risco; 
que o financiamento a curto prazo nos formatos atuais, nomeadamente através dos 
créditos bancários ou dos fundos de investimento, entre outros instrumentos, não constitui 
um meio adequado para fazer face aos desafios sociais, ambientais e demográficos que a 
Europa enfrenta;

B. Considerando que a adoção de uma perspetiva a longo prazo e os investimentos em 
classes de ativos que requerem dos investidores compromissos mais a longo prazo podem 
trazer vantagens para esses investidores e para a economia em geral, aumentar a 
estabilidade dos mercados financeiros, reduzir os custos para as empresas, criar 
oportunidades de emprego e aliar uma taxa de rentabilidade estável para os investidores a 
um impacto social positivo;

1. Sublinha que o financiamento a longo prazo da economia europeia deve servir o interesse 
público e que, em vez de se focar exclusivamente nos parâmetros económicos e 
financeiros, deve orientar-se, entre outras coisas, pelos objetivos que visam promover a 
coesão social, a justiça social e a igualdade de tratamento; insiste, neste sentido, no facto 
de o potencial valor acrescentado do financiamento a longo prazo para o interesse público 
não poder ser simplesmente avaliado em termos económicos;

2. Sublinha a necessidade de assegurar que o financiamento a longo prazo beneficie não só 
investidores e acionistas como também trabalhadores, empresas e consumidores;

3. Regozija-se com a ênfase conferida ao capital produtivo face ao capital financeiro; insta a 
Comissão a fomentar os investimentos a longo prazo nos setores capazes de gerar as 
externalidades sociais mais favoráveis e de contribuir para a prossecução dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020, apesar de, no entanto, não beneficiarem de um nível adequado de 
financiamento, como é o caso das PME, e a excluir setores improdutivos, como o 
imobiliário, à exceção da habitação social, a fim de evitar o surgimento de novas bolhas 
improdutivas;

4. Solicita que seja dado às PME acesso prioritário aos fundos de investimento a longo 
prazo, visto que estas empresas sustentam o crescimento e a criação de postos de trabalho 
na UE;  sublinha a importância de facilitar às empresas o acesso ao financiamento durante 
todo o seu ciclo de vida, a fim de criar e manter postos de trabalho sustentáveis e de 
qualidade;

5. Insta a Comissão e os Estados-Membros a incentivarem os fundos de pensões a tomarem 
decisões socialmente responsáveis em matéria de investimento; recorda que a intenção da 
Comissão de rever a Diretiva relativa às atividades e à supervisão das instituições de 
realização de planos de pensões profissionais (Diretiva IRPPP) não pode desincentivar os 
financiamentos sustentáveis a longo prazo.
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