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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze panującą na rynkach finansowych ogólną tendencję do zachowań o 
charakterze krótkoterminowym, a także wzrost niechęci do podejmowania ryzyka 
spowodowany kryzysem finansowym; mając na uwadze, że finansowanie 
krótkoterminowe w obecnej formie, między innymi poprzez kredyty bankowe lub 
fundusze inwestycyjne, nie jest właściwym sposobem reagowania na wyzwania 
społeczne, ekologiczne i demograficzne, przed którymi stoi Europa;

B. mając na uwadze, że przyjęcie perspektywy długoterminowej oraz inwestycje w klasy 
aktywów wymagające od inwestorów podejmowania zobowiązań długoterminowych 
mogą być korzystne dla inwestorów oraz dla szerzej pojętej gospodarki, a także zwiększyć 
stabilność rynków finansowych, zmniejszyć koszty pojedynczych przedsięwzięć, 
stworzyć możliwości zatrudnienia oraz połączyć stałą stopę rentowności dla inwestorów 
ze skutkami społecznymi;

1. podkreśla, że długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej powinno służyć 
interesowi publicznemu oraz że powinny przyświecać mu także cele sprzyjające spójności 
społecznej, sprawiedliwości społecznej i równemu traktowaniu, a nie jedynie cele 
koncentrujące się na parametrach gospodarczych i finansowych; podkreśla w związku z 
tym, że potencjalnej wartości dodanej finansowania długoterminowego dla interesu 
publicznego nie można mierzyć jedynie miarą gospodarczą;

2. podkreśla potrzebę zapewnienia korzyści z długoterminowego finansowania nie tylko 
inwestorom i udziałowcom, ale także pracownikom, przedsiębiorstwom i konsumentom; 

3. z zadowoleniem przyjmuje skupienie działań na kapitale produkcyjnym, a nie 
finansowym; zwraca się do Komisji o wspieranie inwestycji długoterminowych w 
obszarach zdolnych do wygenerowania najkorzystniejszych społecznych efektów 
zewnętrznych oraz do przyczynienia się do realizacji celów strategii Europa 2020, a które 
nie otrzymują w tej chwili odpowiedniego finansowania (np. MŚP), oraz o pominięcie 
nieproduktywnych obszarów, takich jak nieruchomości – z wyłączeniem mieszkań 
socjalnych – w celu zapobiegnięcia powstaniu nowych baniek finansowych;

4. zwraca się o przyznanie MŚP priorytetowego dostępu do funduszy przeznaczonych na 
inwestycje długoterminowe, jako że MŚP są siłą napędową wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy w UE; podkreśla konieczność zapewnienia łatwiejszego dostępu do finansowania w 
ciągu całego okresu istnienia firmy w celu stworzenia i utrzymania trwałych i dobrych 
jakościowo miejsc pracy;

5. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zachęcanie funduszy emerytalnych do 
podejmowania odpowiedzialnych społecznie decyzji inwestycyjnych; przypomina, że 
plany Komisji związane z przeglądem dyrektywy w sprawie działalności instytucji 
pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami nie mogą 
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zniechęcać do zrównoważonego finansowania długoterminowego.


