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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

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;

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;

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;

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

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;

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; 

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


