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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. På finansmarknaderna finns en allmän tendens mot ett kortsiktigt agerande och en ökad 
riskovillighet på grund av finanskrisen. Kortsiktig finansiering i sin nuvarande form, bland 
annat genom bankutlåning eller investeringsfonder, är inte ett lämpligt sätt att hantera de 
sociala, miljömässiga och demografiska utmaningar som Europa står inför. 

B. Att utgå från ett långsiktigt perspektiv och investera i tillgångsklasser som kräver mer 
långsiktiga åtaganden från investerare kan ha fördelar för investerare och för ekonomin i 
stort, öka finansmarknadernas stabilitet, minska kostnaderna för enskilda företag, skapa 
arbetstillfällen och kombinera en stadig avkastning för investerare med en positiv social 
inverkan.

1. Europaparlamentet understryker att den långsiktiga finansieringen av den europeiska 
ekonomin bör tjäna allmänintresset och styras av bland annat mål som främjar social 
sammanhållning, social rättvisa och likabehandling snarare än att fokusera enbart på 
ekonomiska och finansiella parametrar. Parlamentet framhäver i detta sammanhang det 
faktum att det potentiella mervärdet av långsiktig finansiering för allmänintresset inte 
enbart kan mätas med ekonomiska mått.

2. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa att långsiktig finansiering inte bara 
innebär fördelar för investerare och aktieägare, utan även för arbetstagare, företag och 
konsumenter.

3. Europaparlamentet välkomnar varmt ett fokus på produktivt kapital till skillnad från 
finansiellt kapital. Parlamentet ber kommissionen att uppmuntra till långsiktiga 
investeringar på de områden som kan generera de största positiva sociala effekterna och 
som kan hjälpa till att uppnå målen i Europa 2020-strategin, men som inte får en lämplig 
finansieringsnivå, såsom små och medelstora företag, och att utesluta improduktiva 
områden, såsom fastigheter, med undantag för offentligt subventionerade bostäder, för att 
för att förhindra att nya improduktiva bubblor uppstår.

4. Europaparlamentet begär att små och medelstora företag ska ges prioritet till fonder för 
långsiktig investering eftersom de utgör ryggraden i tillväxt och jobbskapande inom EU. 
Parlamentet understryker vikten av att säkerställa bättre tillgång till finansiering under ett 
företags hela livscykel för att kunna skapa och upprätthålla hållbara och arbetstillfällen av 
hög kvalitet.

5. Europaparlamentet begär att kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra 
pensionsfonderna att fatta socialt ansvarsfulla investeringsbeslut. Parlamentet påminner 
om att kommissionens planer på att se över direktivet om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut inte får innebära att en hållbar långsiktig finansiering missgynnas.


