
AM\1008585NL.doc PE522.886v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2013/2175(INI)

15.11.2013

AMENDEMENTEN
1 - 30

Ontwerpadvies
Sergio Gutiérrez Prieto
(PE522.847v01-00)

inzake langetermijnfinanciering van de Europese economie
(2013/2175(INI))



PE522.886v01-00 2/18 AM\1008585NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1008585NL.doc 3/18 PE522.886v01-00

NL

Amendement 1
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat er als gevolg van de 
financiële crisis op de financiële markten 
sprake is van een algemene tendens naar
korte-termijnopstelling en uitgesproken 
risicomijdend gedrag; overwegende dat
korte-termijnfinanciering in de huidige 
vorm, onder meer via bankkredieten of 
investeringsfondsen, niet het juiste
antwoord biedt op de sociale, ecologische 
en demografische uitdagingen waar Europa 
voor staat;

A. overwegende dat er als gevolg van de 
financiële crisis op de financiële markten 
sprake is van een algemene tendens naar
kortetermijnopstelling en uitgesproken 
risicomijdend gedrag; overwegende dat
langetermijnfinanciering een beter
antwoord biedt op de sociale, ecologische 
en demografische uitdagingen waar Europa 
voor staat;

Or. en

Amendement 2
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat een lange-
termijnperspectief, waarbij wordt 
geïnvesteerd in beleggingscategorieën die 
van beleggers en vastlegging voor langere 
termijn verlangen, voordelen kan hebben 
voor beleggers en de economie in 
algemenere zin, de stabiliteit van de 
financiële markten kan vergroten, de 
kosten voor individuele bedrijven kan 
terugbrengen, werkgelegenheid kan 
scheppen en een stabiel rendement voor 
beleggers gepaard kan doen gaan met een 
positief sociaal effect;

B. overwegende dat een
langetermijnperspectief, waarbij
bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in 
beleggingscategorieën die van beleggers en 
vastlegging voor langere termijn verlangen, 
voordelen kan hebben voor beleggers en de 
economie in algemenere zin, de stabiliteit 
van de financiële markten kan vergroten, 
de kosten voor individuele bedrijven – en 
met name de kosten van toegang tot 
financiering – kan terugbrengen, 
werkgelegenheid kan scheppen en een 
stabiel rendement voor beleggers gepaard 
kan doen gaan met een positief sociaal 
effect;
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Or. en

Amendement 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat kmo's door de 
financiële crisis en de daaruit 
voortvloeiende kredietschaarste 
geconfronteerd worden met de hoogste 
kredietkosten en een kleinere 
beschikbaarheid, waardoor hun 
werkgelegenheidspotentieel in gevaar 
komt; overwegende dat kleinere 
ondernemingen in de perifere landen 
volgens het Institute of International 
Finance 4 à 6 procentpunten meer 
betalen voor bankleningen dan hun 
tegenhangers in Midden-Europa, waaruit 
blijkt dat er een gemeenschappelijke 
Europese investeringsstrategie nodig is 
om toenemende verschillen in groei en 
werkgelegenheid tussen landen te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 4
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de 
toenemende algemene 
werkloosheid en vooral 
jeugdwerkloosheid de 
economische en sociale 
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omstandigheden op EU-niveau 
verstoren;

Or. en

Amendement 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat bedrijfsobligatie-, 
aandelen- en securitisatiemarkten in 
Europa relatief onderontwikkeld blijven 
vergeleken met andere economieën en dat 
niet-bancaire financiering grotendeels 
ontoegankelijk blijft voor kmo's, hetgeen 
hun potentieel om te groeien en banen te 
scheppen ondermijnt;

Or. en

Amendement 6
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat economische en 
sociale convergentie tussen de lidstaten 
kan worden bewerkstelligd door een 
langetermijnfinancieringsstrategie, die 
vooral gericht moet zijn op niet-financiële 
en financiële kansen voor kmo's, 
aangezien zij de voornaamste bron van 
werkgelegenheid en groei van de 
werkgelegenheid zijn;

Or. en



PE522.886v01-00 6/18 AM\1008585NL.doc

NL

Amendement 7
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de lange-
termijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke behandeling bevorderen en niet 
alleen zijn gefixeerd op economische en 
financiële parameters; onderstreept in dit 
verband dat de potentiële meerwaarde van
lange-termijnfinanciering voor het 
algemeen belang niet enkel in economische 
grootheden te meten valt;

1. onderstreept dat de
langetermijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen; onderstreept dat de potentiële 
meerwaarde van langetermijnfinanciering
voor het algemeen belang niet enkel in 
economische grootheden te meten valt, en 
vraagt om objectieve indicatoren om de 
behartiging van het algemeen belang te 
meten;

Or. en

Amendement 8
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de lange-
termijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale rechtvaardigheid en gelijke 
behandeling bevorderen en niet alleen zijn 
gefixeerd op economische en financiële 
parameters; onderstreept in dit verband dat 
de potentiële meerwaarde van lange-
termijnfinanciering voor het algemeen 
belang niet enkel in economische 

1. onderstreept dat de
langetermijnfinanciering van de Europese 
economie ook het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale rechtvaardigheid en gelijke 
behandeling bevorderen; onderstreept in 
dat deze doelstellingen de potentiële 
meerwaarde van langetermijnfinanciering
voor het algemeen belang vormen;
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grootheden te meten valt;

Or. en

Amendement 9
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de lange-
termijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale rechtvaardigheid en gelijke 
behandeling bevorderen en niet alleen zijn 
gefixeerd op economische en financiële
parameters; onderstreept in dit verband 
dat de potentiële meerwaarde van lange-
termijnfinanciering voor het algemeen 
belang niet enkel in economische 
grootheden te meten valt;

1. onderstreept dat de
langetermijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale rechtvaardigheid en gelijke 
behandeling bevorderen, door te focussen
op economische en financiële middelen en 
die optimaal te gebruiken; benadrukt dat 
langetermijnfinanciering meerwaarde 
voor het algemeen belang kan opleveren 
als er een juist evenwicht tussen het beleid 
van de lidstaten en het Europese beleid 
wordt gevonden en als wordt beoogd het 
investeringsklimaat te verbeteren;

Or. en

Amendement 10
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de lange-
termijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale rechtvaardigheid en gelijke 

1. onderstreept dat de
langetermijnfinanciering van de Europese 
economie het algemeen belang moet 
dienen en onder meer moet worden 
gestuurd door doelstellingen die sociale 
cohesie, sociale investeringen, sociale
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behandeling bevorderen en niet alleen zijn 
gefixeerd op economische en financiële 
parameters; onderstreept in dit verband dat 
de potentiële meerwaarde van lange-
termijnfinanciering voor het algemeen 
belang niet enkel in economische 
grootheden te meten valt;

rechtvaardigheid en gelijke behandeling 
bevorderen, en niet alleen zijn gefixeerd op 
economische en financiële parameters;
onderstreept in dit verband dat de 
potentiële meerwaarde van
langetermijnfinanciering voor het
algemeen belang niet enkel in economische 
grootheden te meten valt;

Or. en

Amendement 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het groenboek 
van de Commissie over 
langetermijnfinanciering om 
grensoverschrijdende 
langetermijninvesteringen aan te 
moedigen in zowel materiële activa (zoals 
energie-, vervoers- en communicatie-
infrastructuur) als immateriële activa 
(zoals onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling), die het algemeen belang 
dienen, de levensomstandigheden 
verbeteren en kwalitatief hoogstaande 
banen scheppen;

Or. en

Amendement 12
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de Unie voor 
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grote uitdagingen staat, met name op het 
gebied van herindustrialisering, 
energietransitie en digitale apparatuur, 
waarvoor aanzienlijke investeringen 
nodig zijn; stelt dat het de 
verantwoordelijkheid van de 
overheidsinstanties is om deze 
investeringen, die aanzienlijke 
werkgelegenheidsmogelijkheden bieden, 
te stimuleren; is van mening dat het 
mededingingsbeleid dergelijke 
investeringen niet mag afremmen;

Or. en

Amendement 13
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat lange-
termijnfinanciering niet alleen aan
beleggers en aandeelhouders maar ook 
aan werknemers, ondernemingen en 
consumenten ten goede moet komen;

2. onderstreept dat er voor een efficiënt en 
effectief kader voor 
langetermijnfinanciering moet worden 
gezorgd door het creëren van de juiste 
instrumenten en mechanismen die
beleggers, aandeelhouders, werknemers, 
ondernemingen en consumenten ten goede 
komen; meent dat de Europese Unie 
hiertoe meer moet focussen op –
particuliere en openbare –
ontwikkelingsbanken als onderdeel van de 
strategie voor economisch herstel;

Or. en

Amendement 14
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat lange-
termijnfinanciering niet alleen aan 
beleggers en aandeelhouders maar ook aan 
werknemers, ondernemingen en 
consumenten ten goede moet komen;

2. onderstreept dat
langetermijnfinanciering niet alleen aan 
beleggers en aandeelhouders ten goede 
moet komen, maar ook het algemeen 
belang moet dienen;

Or. en

Amendement 15
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat lange-
termijnfinanciering niet alleen aan 
beleggers en aandeelhouders maar ook aan 
werknemers, ondernemingen en 
consumenten ten goede moet komen;

2. onderstreept dat
langetermijnfinanciering niet alleen aan 
beleggers en aandeelhouders maar ook aan 
werknemers, ondernemingen en 
consumenten ten goede moet komen; wijst 
in dit verband op de mogelijke baten van 
financiële deelneming van de werknemers 
in de winst van hun bedrijf en andere 
vormen van innovatieve 
langetermijnfinanciering;

Or. en

Amendement 16
Traian Ungureanu, Theodor Dumitru Stolojan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat een efficiënt en effectief 
kader voor langetermijnfinanciering moet 
worden bewerkstelligd door een 
convergerende beleidsaanpak van de EU 
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en de lidstaten; meent dat de EIB hiertoe 
ontwikkelingsbanken moet steunen 
teneinde liquiditeiten voor kmo's aan te 
trekken en de juiste omstandigheden te 
creëren om de productie te verhogen en zo 
meer werkgelegenheid te scheppen;

Or. en

Amendement 17
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat 
langetermijninvesteringen die langdurige 
werkgelegenheid kunnen scheppen, 
slechts kunnen bestaan met voldoende 
financiering, die ten zeerste afhangt van 
de mate waarin de economie spaargeld 
kan opleveren;

Or. en

Amendement 18
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de specifieke gerichtheid op 
productief (in tegenstelling tot financieel) 
kapitaal; vraagt de Commissie lange-
termijninvestering aan te moedigen op de 
gebieden die de grootste positieve sociale 
externaliteiten kunnen genereren, en die de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie dichterbij kunnen brengen maar 
geen adequaat financieringsniveau 

3. verwelkomt de specifieke gerichtheid op 
productief (naast financieel) kapitaal;
vraagt de Commissie
langetermijninvestering aan te moedigen 
op de gebieden die de grootste positieve 
sociale externaliteiten kunnen genereren, 
en die de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie dichterbij kunnen brengen 
maar geen adequaat financieringsniveau 
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ontvangen, zoals de KMO, en 
onproductieve gebieden zoals vastgoed uit 
te sluiten, tenzij het gaat om sociale 
huisvesting, om te vermijden dat er weer 
nieuwe onproductieve zeepbellen oprijzen;

ontvangen, zoals kmo's en investeringen 
in infrastructuur, en onproductieve 
gebieden uit te sluiten om te vermijden dat 
er weer nieuwe onproductieve zeepbellen 
oprijzen;

Or. en

Amendement 19
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verwelkomt de specifieke gerichtheid op 
productief (in tegenstelling tot financieel) 
kapitaal; vraagt de Commissie lange-
termijninvestering aan te moedigen op de 
gebieden die de grootste positieve sociale 
externaliteiten kunnen genereren, en die de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie dichterbij kunnen brengen maar 
geen adequaat financieringsniveau 
ontvangen, zoals de KMO, en 
onproductieve gebieden zoals vastgoed uit 
te sluiten, tenzij het gaat om sociale 
huisvesting, om te vermijden dat er weer 
nieuwe onproductieve zeepbellen oprijzen;

3. verwelkomt de specifieke gerichtheid op 
productief (in tegenstelling tot financieel) 
kapitaal; vraagt de Commissie
langetermijninvestering aan te moedigen 
op de gebieden die de grootste positieve 
sociale externaliteiten kunnen genereren, 
en die de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie dichterbij kunnen brengen 
maar geen adequaat financieringsniveau 
ontvangen, zoals grote 
infrastructuurprojecten en kmo's, en 
onproductieve gebieden uit te sluiten om te 
vermijden dat er weer nieuwe 
onproductieve zeepbellen oprijzen;

Or. en

Amendement 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het belang van het indirecte 
positieve effect dat 
langetermijninvesteringsfondsen door 
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hun stabiele beleggingshorizon op lange 
termijn kunnen hebben bij het 
financieren van 
socialehuisvestingsprojecten of 
verenigingen die sociale woningen 
beheren;

Or. en

Amendement 21
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verlangt dat KMO's prioritaire toegang 
krijgen tot fondsen voor lange-
termijninvestering, omdat deze de
ruggegraat vormen voor schepping van 
groei en werkgelegenheid in de EU;
onderstreept dat gemakkelijker toegang tot 
financiering gedurende de gehele 
levensduur van een onderneming 
belangrijk is voor de schepping en het 
behoud van duurzame kwaliteitsbanen;

4. verlangt dat kmo's prioritaire toegang 
krijgen tot fondsen voor lange-
termijninvestering, omdat deze de
ruggengraat vormen voor schepping van 
groei en werkgelegenheid in de EU; meent 
dat deze toegang gepaard moet gaan met 
een vereenvoudiging van de 
aanvraagprocedures; onderstreept dat 
gemakkelijker toegang tot financiering 
gedurende de gehele levensduur van een 
onderneming belangrijk is voor de 
schepping en het behoud van duurzame 
kwaliteitsbanen;

Or. en

Amendement 22
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt de Commissie en de lidstaten om 
pensioenfondsen aan te sporen tot sociaal 
verantwoorde investeringsbeslissingen;

5. vraagt de Commissie en de lidstaten om 
pensioenfondsen aan te sporen tot sociaal 
verantwoorde investeringsbeslissingen die 
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herinnert eraan dat de plannen van de 
Commissie voor herziening van de richtlijn 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IORP-
richtlijn) duurzame lange-
termijnfinanciering niet mogen 
ontmoedigen.

voldoen aan de Europese en 
internationale mensenrechten-, sociale en 
milieunormen, met inbegrip van de 
desbetreffende richtlijnen en beginselen 
van de OESO en de VN; herinnert eraan 
dat de plannen van de Commissie voor 
herziening van de richtlijn betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IORP-
richtlijn) duurzame lange-
termijnfinanciering niet mogen 
ontmoedigen.

Or. en

Amendement 23
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. spreekt zijn steun uit voor financiële 
langetermijnplanning, die in de hand 
wordt gewerkt door beleid op grond van 
anticipatie en maatschappelijk 
verantwoorde en gezonde investeringen; 
vraagt de lidstaten om, met het oog op 
duurzame groei van de werkgelegenheid, 
spaargeld naar langetermijninvesteringen 
te sluizen door middel van een gezond 
begrotingsbeleid, efficiënte 
belastingstelsels en beleid dat de economie 
aantrekkelijk maakt voor 
langetermijninvesteringen, ook vanuit het 
buitenland;

Or. en

Amendement 24
Traian Ungureanu
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de lidstaten de nodige 
wetgeving te ontwikkelen om 
langetermijnfinanciering beschikbaar te 
maken voor zowel grote als kleine 
bedrijven, en zo het scheppen van banen 
in de hand te werken; herinnert eraan dat 
een aanhoudend gebrek aan liquiditeiten 
voor kmo's op de economische activiteit 
kan wegen en nog meer banen verloren 
kan doen gaan;

Or. en

Amendement 25
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. vraagt de lidstaten economische 
groei en meer werkgelegenheid in de 
hand te werken door langetermijnsparen 
te bevorderen door beleid om spaargeld 
aan te trekken;

Or. en

Amendement 26
Traian Ungureanu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. vraagt de lidstaten de nodige 
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financiële en macro-economische kaders 
te creëren om duurzame economische en 
sociale ontwikkeling te bewerkstelligen, 
en tegelijk veel aandacht te besteden aan 
kapitaalgoederen met een lange 
levensduur door degelijke en duurzame 
instrumenten te creëren die beantwoorden 
aan de doelstelling om de werkloosheid te 
verminderen en het ondernemingsklimaat 
nieuw leven in te blazen;

Or. en

Amendement 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. steunt de invoering van 
aanvullende beleidsmaatregelen als het 
sociale rendement van een 
langetermijninvestering hoger is dan het 
particuliere rendement voor de 
investeerders en de investeringsniveaus 
daardoor onder het sociale optimum 
liggen;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. vraagt de Commissie in te spelen 
op de onvervulde vraag van kleine 
beleggers naar beleggingen in 
langetermijnactiva, die veel extra kapitaal 
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voor langetermijninvesteringen zouden 
samenbrengen en extra 
werkgelegenheidspotentieel zouden 
aanboren; meent dat er moet worden 
voorzien in extra bescherming voor kleine 
beleggers, gerichte financiële scholing en 
bewustmakingsstrategieën om potentiële 
en bestaande gebruikers van 
langetermijnbeleggingsvehikels te 
informeren over de voordelen van sparen 
en beleggen op lange termijn en over de 
mogelijke risico's en kosten;

Or. en

Amendement 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. onderstreept de noodzaak van 
betere financiële regulering en beter 
financieel toezicht om de werknemers, de 
belastingbetalers en de reële economie 
tegen toekomstig marktfalen te 
beschermen;

Or. en

Amendement 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. benadrukt dat de 
langetermijnfinanciering van de Europese 
economie slechts kan werken en het 
potentieel ervan voor het scheppen van 
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banen slechts kan worden waargemaakt 
als in het kader voor 
langetermijninvesteringsfondsen 
voldoende rekening wordt gehouden met 
de diverse behoeften van professionele, 
semiprofessionele en kleine beleggers.

Or. en


