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Předmět: Přístup k financím pro malé a střední podniky

V reakci na následky finanční a hospodářské krize bylo uvedeno v život několik iniciativ ve snaze 
zlepšit financování malých a středních podniků v EU. S cílem usnadnit poskytování bankovních úvěrů 
malým a středním podnikům obsahuje nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a směrnice o 
kapitálových požadavcích IV (CRD IV) například opravný faktor snižující kapitálové požadavky 
související s úvěrovým rizikem pro expozice vůči malým a středním podnikům. Další opatření, jako je 
zvláštní průkaz EU pro správce fondů investující do malých a středních podniků, mají za cíl zvýšit 
důvěru investorů v malé a střední podniky. Nedávno Komise předložila akční plán pro vytvoření unie 
kapitálových trhů, který předkládá potenciální řešení nedostatku úvěrového financování, s nímž se 
potýkají malé a střední podniky v Evropě.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem: 

1. Chystá se Komise důkladně posoudit dopad finanční regulace v EU na přístup k financím pro 
malé a střední podniky a pro banky, zejména místní a regionální banky, které jsou stále pro 
financování malých a středních podniků klíčové, s cílem zmírnit zbytečnou administrativní zátěž 
vzniklou možnými protichůdnými nebo nadbytečnými ustanoveními?

2. Jak hodnotí Komise potenciální přínosy vyplývající z finanční regulace zaměřující se na zlepšení 
přístupu malých a středních podniků k financím, jako je opravný faktor, který zavedly CRR a 
CRD IV, a jak má Komise v úmyslu posílit alternativní formy úvěrování, jako je rizikový kapitál 
nebo inovativní formy financování podniků? 

3. Basilejský výbor pro bankovní dohled předložil v prosinci 2014 svůj návrh úpravy 
standardizovaného přístupu k úvěrovému riziku. Jak Komise tento návrh hodnotí? 
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