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Otázka na ústne zodpovedanie O-000122/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Burkhard Balz, Michał Boni, Lara Comi, Markus Ferber, Francesc Gambús, Françoise 
Grossetête, Philippe Juvin, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Miroslav 
Mikolášik, Eva Paunova, Salvatore Domenico Pogliese, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Massimiliano 
Salini, Anne Sander, Andreas Schwab, Maria Spyraki, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Antonio 
Tajani, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
v mene skupiny PPE
Dan Nica, Patrizia Toia
v mene skupiny S&D
Andrew Lewer, Sander Loones, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Kay Swinburne, Anneleen 
Van Bossuyt
v mene skupiny ECR
Philippe De Backer
v mene skupiny ALDE

Vec: Prístup malých a stredných podnikov k financovaniu

V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy sa v EÚ začalo viacero iniciatív na zlepšenie financovania 
malých a stredných podnikov (MSP).  V záujme uľahčenia poskytovania bankových úverov pre MSP 
obsahujú nariadenie o kapitálových požiadavkách (CRR) a smernica o kapitálových požiadavkách IV 
(CRD IV) napríklad korekčný faktor na zníženie kapitálových požiadaviek týkajúcich sa úverového 
rizika pre expozície voči MSP.  Iné opatrenia, napríklad špeciálny pas EÚ pre správcov fondov 
investujúcich do MSP, majú pomôcť zvýšiť dôveru investorov v MSP.  Komisia nedávno predstavila 
akčný plán pre úniu kapitálových trhov, v ktorom sa stanovujú možné riešenia nedostatku úverov pre 
MSP v Európe.

Vzhľadom na uvedené: 

1. Mieni Komisia dôkladne posúdiť vplyv finančnej regulácie EÚ na prístup MSP a bánk k 
financovaniu, najmä miestnych a regionálnych bánk, ktoré majú stále zásadný význam pre 
financovanie MSP, s cieľom znížiť zbytočnú administratívnu záťaž spôsobenú prípadnými 
protichodnými alebo nadbytočnými ustanoveniami? 

2. Ako Komisia hodnotí potenciálne výhody vyplývajúce z finančnej regulácie zameranej na 
zlepšovanie prístupu MSP k financovaniu, napríklad korekčný koeficient zavedený nariadením o 
kapitálových požiadavkách CRR a smernicou CRD IV, a ako chce posilniť alternatívne formy 
poskytovania pôžičiek, ako sú rizikový kapitál a inovačné formy financovania podnikov?  

3. Bazilejský výbor pre bankový dohľad predložil v decembri 2014 návrh revízie štandardného 
prístupu k úverovému riziku. Ako Komisia hodnotí návrh výboru? 
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