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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at der er en generel tendens på de finansielle markeder til kortsigtet 
adfærd samt en fremhævelse af risikoaversion som følge af den finansielle krise; der 
henviser til, at kortfristet finansiering i sin nuværende form, bl.a. gennem banklån eller 
investeringsfonde, ikke er et passende middel til at reagere på de sociale, miljømæssige og 
demografiske udfordringer, som Europa står over for;

B. der henviser til, at et langsigtet perspektiv og investering i aktivklasser, der kræver 
langsigtede forpligtelser fra investorer, kan have fordele for investorer og for økonomien i 
et bredere perspektiv, øge stabiliteten på de finansielle markeder, reducere 
omkostningerne for de enkelte virksomheder, skabe beskæftigelsesmuligheder og 
kombinere et konstant afkast for investorer med en positiv social virkning;

1. understreger, at den langsigtede finansiering af den europæiske økonomi bør tjene 
offentlighedens interesse og blandt andet være styret af mål, der fremmer social 
samhørighed, social retfærdighed og ligebehandling, og ikke kun fokusere på økonomiske 
og finansielle parametre; fremhæver i denne forbindelse den omstændighed, at den 
potentielle merværdi af langfristet finansiering i offentlighedens interesse ikke 
udelukkende kan måles økonomisk;

2. understreger behovet for at sikre, at langsigtet finansiering ikke kun er til fordel for 
investorer og aktionærer, men også arbejdstagere, virksomheder og forbrugere;

3. udtrykker stor tilfredshed med, at der er fokus på produktiv kapital i modsætning til 
finansiel kapital; anmoder Kommissionen om at tilskynde til langsigtede investeringer 
inden for de områder, der kan generere de største positive sociale eksterne virkninger og 
bidrage til at nå målene i Europa 2020-strategien, men ikke modtager et passende 
finansieringsniveau, f.eks. små og mellemstore virksomheder, og om at udelukke 
uproduktive områder såsom fast ejendom, med undtagelse af sociale boliger, for at 
forhindre, at der opstår nye uproduktive bobler;

4. anmoder om, at små og mellemstore virksomheder får prioriteret adgang til midler til 
langsigtede investeringer, da de udgør rygraden i vækst og jobskabelse i EU; fremhæver 
betydningen af at sikre lettere adgang til finansiering under hele livscyklussen for en 
virksomhed med henblik på at skabe og bevare bæredygtige arbejdspladser af høj kvalitet;

5. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tilskynde pensionsfonde til at træffe 
socialt ansvarlige beslutninger om investeringer; minder om, at Kommissionens planer om 
at revidere direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed (IORP-direktivet) ikke må afskrække bæredygtig finansiering på lang sigt.


