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Dalszy rozwój unii rynków kapitałowych 
Celem działań podejmowanych w celu utworzenia unii rynków kapitałowych powinno być zwiększenie zakresu 
możliwości finansowania oferowanych przedsiębiorstwom i obywatelom. Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie dalszego rozwoju unii 
rynków kapitałowych, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej sesji plenarnej w 
październiku. W sprawozdaniu tym komisja ECON wzywa do przyjęcia konkretnych środków, aby wesprzeć 
finansowanie przedsiębiorstw, promować inwestycje długoterminowe i transgraniczne, wzmocnić strukturę 
rynku i wesprzeć inwestorów detalicznych, a także apeluje o przyjęcie ram finansowania cyfrowego. 

Kontekst 
Celem działań podejmowanych w celu utworzenia unii rynków kapitałowych powinno być zwiększenie 
zakresu możliwości finansowania oferowanych przedsiębiorstwom i obywatelom. Jest to szczególnie 
potrzebne w obecnej sytuacji ze względu na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na unijną 
gospodarkę, a w szczególności na MŚP i osoby oszczędzające na rynku detalicznym. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
10 września 2020 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego (ECON) przyjęła 
sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych. Wzywa w nim 
do przyjęcia środków w celu wsparcia finansowania przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Środki te 
obejmują zniesienie biurokracji i istniejących barier dla finansowania MŚP, ułatwienie notowania 
przedsiębiorstw na giełdzie oraz wspieranie rynków kapitału wysokiego ryzyka i inwestycji na 
niepublicznym rynku kapitałowym, a także utworzenie ogólnoeuropejskiego funduszu na rzecz pierwszych 
ofert publicznych MŚP. Wzywa również Komisję Europejską do opracowania wniosku ustawodawczego w 
sprawie europejskich zabezpieczonych skryptów dłużnych oraz do ustanowienia europejskiego 
pojedynczego punktu dostępu w celu gromadzenia informacji na temat przedsiębiorstw w UE, lecz 
podkreśla, że należy go stworzyć tak, aby umożliwiał przedsiębiorstwom kontrolowanie dostępności ich 
danych. W sprawozdaniu tym komisja ECON wzywa ponadto do promowania inwestycji 
długoterminowych i transgranicznych oraz produktów finansowych.  

W odniesieniu do struktury rynku w sprawozdaniu wezwano do konwergencji praktyk nadzorczych. 
Komisja ECON zwróciła się także do Komisji o rozważenie powierzenia agencji nadzoru ESMA 
bezpośredniego nadzoru nad niektórymi segmentami rynku, a także przyznania jej większych uprawnień 
w zakresie interwencji produktowej. W związku ze skandalem Wirecard zwraca się do Komisji i właściwych 
organów UE o zbadanie jego przyczyn i wyciągnięcie wniosków w celu poprawy odporności ram unii 
rynków kapitałowych. Zachęca również odpowiednie podmioty do uproszczenia przepisów i usunięcia 
zbędnych obciążeń administracyjnych. Aby wesprzeć inwestorów indywidualnych, w sprawozdaniu 
wezwano do przyjęcia środków mających na celu zwiększenie udziału inwestorów detalicznych w rynkach 
kapitałowych dzięki bardziej atrakcyjnym i odpowiednim indywidualnym produktom emerytalnym, a także 
do wyeliminowania niedociągnięć w przepisach dotyczących detalicznego produktu zbiorowego 
inwestowania i produktów ubezpieczeniowych. Ponadto wzywa do propagowania wiedzy na temat 
finansów, między innymi poprzez włączenie takich programów do szkolnych programów nauczania. 
Zaznacza, że ramy UE dotyczące finansów cyfrowych, obejmujące wysokie normy cyberbezpieczeństwa, 
w tym ochrony prywatności i ochrony danych, przyczyniłyby się do umocnienia unii rynków kapitałowych. 
Podkreśla, że „piaskownice” mogą być odpowiednim narzędziem do zwiększenia innowacyjności 
i konkurencyjności sektora usług finansowych. Ponadto wzywa Komisję do zbadania, czy przewaga 
konkurencyjna, nieodłącznie związana z dużymi przedsiębiorstwami technologicznymi działającymi w tym 
sektorze, może zakłócać konkurencję i szkodzić interesom konsumentów i innowacji. Wreszcie, biorąc pod 
uwagę, że rynki finansowe w UE są powiązane z rynkami państw trzecich, komisja ECON wzywa do 
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zbadania możliwości przyznania równoważnego statusu państwom trzecim w oparciu o proporcjonalną 
analizę ich przepisów opartą na analizie ryzyka, a także podkreśla, że takie decyzje powinny być 
podejmowane w drodze aktów delegowanych.  

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2036(INI); komisja przedmiotowo właściwa: ECON; sprawozdawczyni: 
Isabel Benjumea Benjumea (PPE, Hiszpania). 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2036(INI)&l=en

	Kontekst
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

