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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá skutečnost, že byly zahájeny konzultace o unii kapitálových trhů (UKT), a 

zdůrazňuje, že je třeba poučit se z krize, má-li být posílena stabilita trhu a usnadněno 

nebankovní financování a investice do reálné ekonomiky a má-li být dosaženo 

dlouhodobého udržitelného růstu; je přesvědčen, že tato iniciativa tím, že rozšíří přístup k 

financování a uvolní investice, může představovat důležitý nástroj k tomu, aby byl v 

Evropě znovu nastartován sociálně a ekologicky vyvážený udržitelný hospodářský růst; 

2. zdůrazňuje, že je třeba zohlednit širší celosvětový kontext, a to zejména v případě 

načasování a obsahu legislativních návrhů, jejichž cílem je chránit a posilovat 

mezinárodní konkurenceschopnost finančního sektoru EU, zlepšovat investiční prostředí 

v EU a přilákat do ní kapitálové toky, a zajistit reciproční přístup na mezinárodní finanční 

trhy; zdůrazňuje v této souvislosti, že je zapotřebí, aby Evropská komise úžeji 

spolupracovala s mezinárodními subjekty, jako je Rada pro finanční stabilitu (FSB) a 

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO); 

3. zdůrazňuje, že smyslem unijní regulace finančního sektoru by mělo být sloužit reálné 

ekonomice; z tohoto důvodu je přesvědčen, že tato regulace by měla být koherentní a 

přiměřená; 

4. upozorňuje na to, že reálná ekonomika se i nadále ve velké míře opírá o banky, takže 

může být ohrožena snížením objemu bankovních půjček; je přesvědčen o tom, že by měly 

být nalezeny alternativní zdroje financování, a to zejména širším využíváním rizikového 

kapitálu; 

5. vítá předpokládanou diverzifikaci zdrojů financování, díky níž by se doplnily stávající 

zdroje a podpořily nástroje, které se ukázaly jako přínosné, a která by měla brát v potaz 

specifičnost financování, které potřebují inovativní podniky, jako jsou například začínající 

podniky, v různých fázích svého rozvoje; zdůrazňuje, že je nutné snížit administrativní 

zátěž, zejména pro MSP, a podporovat uplatňování zásad subsidiarity, proporcionality, 

koherence, účinnosti a praktičnosti v právních předpisech EU v zájmu otevřených, 

efektivních, likvidních a nákladově účinných kapitálových trhů; 

6. vyjadřuje své znepokojení nad složitostí regulace, která je v mnoha místech vícevrstevná a 

vede k různým či protichůdným výsledkům; vyzývá Komisi, aby důsledně posoudila 

náklady na dodržování regulace finančních služeb, a to zejména pro MSP a začínající 

podniky, v zájmu snížení těchto nákladů tam, kde je to vhodné; 

7. zdůrazňuje důležitou úlohu bank jakožto zprostředkovatelů na kapitálových trzích; 

zdůrazňuje, že finanční zprostředkování má klíčovou roli pro náležité posouzení rizik a 

potřeb potencionálních investorů; 

8. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit prostředí nakloněné investicím, které odstraňuje 

překážky odrazující od dlouhodobých investic, např. kapitálové požadavky, které odrazují 

od dlouhodobých investic do infrastruktury; 
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9. má za to, že UKT by měla odstraněním omezení a překážek, které stojí v cestě možnému 

využití finančních nástrojů, jako jsou dluhopisy či akcie, zajistit, aby si podniky mohly 

vybrat z více typů financování; 

10. opětovně připomíná, že nedostatek informací o finanční situaci MSP je jednou z hlavních 

překážek pro investování do tohoto typu společností; vyzývá Komisi, aby podrobně 

uvažovala o možnostech a způsobech, jak zlepšit přístup investorů k transparentním a 

porovnatelným údajům o MSP; je přesvědčen o tom, že zřízení specializované databáze, 

v níž by byly dobrovolně shromažďovány finanční údaje o malých a středních podnicích a 

o začínajících podnicích, by mohlo být užitečným nástrojem pro poskytování informací 

investorům; 

11. vítá zahájení konzultací o přezkumu směrnice o prospektu a úsilí, které je vynakládáno 

s cílem odstranit regulační překážky přístupu k sekuritizaci; vyzývá k ozdravení 

sekuritizačních trhů, k čemuž je zapotřebí, aby nebyly jednoduché, transparentní a 

standardizované sekuritizace vymezeny příliš preskriptivně a podrobně; souhlasí s 

návrhem Komise na zkompilování rejstříku „vysoce kvalitních“ sekuritizací; zdůrazňuje 

především, že je třeba otevřít finanční trhy a rozšířit možnosti financování pro MSP a 

malé podniky se střední tržní kapitalizací; vyzývá v tomto směru, aby bylo zváženo 

stanovení „referenčních hodnot pro MSP“, které bankám umožní porovnávat a oceňovat 

úvěry; vyzývá k tomu, aby se zlepšil přístup k dlouhodobému financování pro rozvoj 

celoevropského trhu pro soukromé investice podporujícího rizikový kapitál a 

k alternativním nástrojům, jako jsou vzájemné půjčky nebo skupinové financování 

(crowdfunding); žádá Komisi, aby uvažovala o tom, že by součástí UKT byl koncept tzv. 

eskalátoru financování, který bude řešit rozmanitost potřeb jednotlivých společností v 

oblasti financování ve všech fázích jejich vývoje; 

12. je přesvědčen o zásadním významu, který má přístup k financování, zejména v případě 

MSP, pro hospodářský růst a vytváření pracovních míst; zdůrazňuje, že nezbytnou 

podmínkou přístupu k financování jsou ziskové banky a efektivní fungování kapitálových 

trhů; 

13. vyzývá Komisi, aby zohlednila specifika jednotlivých trhů a navrhla změny pouze v těch 

oblastech, které vyžadují zásahy, s cílem odstranit stávající překážky; je přesvědčen, že 

mezi ústřední prvky iniciativy týkající se unie kapitálových trhů by měly patřit přístup 

„zdola nahoru“, sdílení vnitrostátních osvědčených postupů a posilování místních 

kapitálových trhů a místních ekosystémů, přičemž snaha o harmonizaci právních předpisů 

by byla vyvíjena pouze tam, kde je to nutné, a byla by přijata opatření, která zamezí 

negativním důsledkům tzv. gold-platingu; 

14. vyzývá Komisi, aby ve svých politických opatřeních týkajících se provádění UKT 

zohlednila rozdílné hospodářské a kulturní struktury MSP v jednotlivých členských 

státech; 

15. poukazuje na to, že soukromý a rizikový kapitál skýtá zajímavé alternativy financování, 

zejména pro začínající podniky; vyzývá Komisi, aby vypracovala dodatečné nástroje 

s využitím zkušeností získaných s evropskými fondy rizikového kapitálu a evropskými 

fondy sociálního podnikání; 

16. zdůrazňuje význam komplexních a  průřezových posouzení dopadu a vyzývá Komisi, aby 
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provedla zevrubné konzultace o záležitostech, které se týkají všech zúčastněných stran, a 

aby zajistila koherentnost aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. 

17. konstatuje, že právní předpisy nepředstavují vždy nejvhodnější politickou reakci a že by 

měly být zohledněny i přístupy nelegislativní a tržní. 
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