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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ďalšom budovaní únie kapitálových trhov (ÚKT): zlepšenie prístupu k financovaniu 
na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
(2020/2036(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu skupiny na vysokej úrovni pre ďalšiu ÚKT z októbra 2019,

– so zreteľom na správu fóra na vysokej úrovni o únii kapitálových trhov z 10. júna 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. marca 2020 s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu (COM(2020)0103),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. júla 2020 s názvom Príprava na zmeny: 
Oznámenie o pripravenosti na konci prechodného obdobia medzi Európskou úniou a 
Spojeným kráľovstvom (COM(2020)0324),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2018 s názvom Akčný plán pre finančné 
technológie: Za konkurencieschopnejší a inovatívnejší európsky finančný sektor 
(COM(2018)0109),

– so zreteľom na balík opatrení na oživenie kapitálových trhov, ktorý navrhla Komisia 24. 
júla 2020,

– o zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o vytváraní únie kapitálových trhov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 k hodnoteniu a výzvam v súvislosti 
s reguláciou finančných služieb EÚ: vplyv a cesta k efektívnejšiemu a účinnejšiemu 
rámcu EÚ pre finančnú reguláciu a úniu kapitálových trhov2,

– so zreteľom na výsledky pravidelného prieskumu ECB o prístupe k financovaniu 
podnikov;

– so zreteľom na hospodársku prognózu Komisie z leta 2020,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0155/2020),

A. keďže všetky opatrenia, ktoré sa prijímajú smerom k vytvoreniu únie kapitálových trhov 
(ÚKT), by mali mať za základný cieľ zlepšiť škálu atraktívnejších, stabilnejších a 
udržateľnejších možností financovania ponúkaných spoločnostiam a občanom, ako aj 
zaručovať hospodársku stabilitu, minimalizovať finančné riziko a primerane chrániť 
záujmy retailových investorov, dôchodcov a spotrebiteľov s cieľom motivovať finančnú 

1 Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 76.
2 Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 24.
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účasť a premeniť sporiteľov na investorov; keďže prístup ku kapitálovému financovaniu 
pre MSP, podnikateľov a sociálne hospodárstvo sa stal ešte dôležitejším vzhľadom na 
obnovu po pandémii COVID-19; 

B. keďže vnútorný trh EÚ sa vyznačuje otvorenou súťažou, regulačným rámcom, 
spoliehaním sa na medzinárodné normy a spoluprácou v oblasti dohľadu; keďže 
stratégia únie kapitálových trhov by preto mala byť založená na rovnakých zásadách;

C. keďže úroveň financovania potrebného na obnovu hospodárstva EÚ vytvára naliehavú 
potrebu investovať pre budúce generácie múdro a udržateľne; keďže únia kapitálových 
trhov by mala byť kľúčovým prispievateľom k prechodu na udržateľné, 
konkurencieschopné a odolné hospodárstvo dopĺňajúce verejné investície v súlade so 
zelenou dohodou EÚ; keďže v súčasnosti sa vyvíja rámec na uľahčenie udržateľných 
investícií; keďže tento rámec tvorí neoddeliteľnú súčasť úsilia EÚ prepojiť v rámci únie 
kapitálových trhov financie s potrebami hospodárstva a agendou Únie v oblasti 
udržateľného rozvoja;

D. keďže kapitálové trhy EÚ by mohli slúžiť hospodárstvu a veľmi potrebnej hospodárskej 
obnove, ak budú transparentné, konkurencieschopné, odolné, centrálne zúčtované a 
podporené korektnou reguláciou,

E. keďže niektorí investori majú väčšiu toleranciu rizika než iní a keďže nie všetky 
podniky majú možnosť získať a využívať financovanie z kapitálového trhu;

F. keďže vytvorenie bezpečného aktíva eurozóny je kľúčové pre finančnú integráciu a 
rozvoj únie kapitálových trhov; keďže bezpečné aktívum v EÚ je potrebné na 
vytvorenie integrovaného, hlbokého a likvidného európskeho trhu s dlhopismi ako 
ústredného prvku únie kapitálových trhov, ktorý by mohol slúžiť ako referenčná 
hodnota eurozóny pre oceňovanie dlhopisov, akcií a iných aktív, ako aj ako kolaterál v 
celej eurozóne;

G. keďže väčšina doteraz prijatých opatrení na dosiahnutie únie kapitálových trhov sa 
uberá správnym smerom, aj keď sa viaceré ciele nedosiahli, a keďže sa význam 
bankových úverov v porovnaní s akciami v posledných rokoch skutočne zvýšil; keďže 
je potrebné vykonať ešte veľa práce, pokiaľ ide o zbližovanie, presnosť, účinnosť a 
zjednodušenie prijatých opatrení; keďže ambiciózna vízia projektu únie kapitálových 
trhov má zásadný význam pre prekonanie citlivých vnútroštátnych otázok a pre 
zabezpečenie dynamiky na dobudovanie tejto únie, aby sa EÚ stala atraktívnym trhom 
pre zahraničné kapitálové investície a zvýšila sa jej konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch;

H. keďže rozvoj únie kapitálových trhov je spojený s prehlbovaním hospodárskej a 
menovej únie, a najmä s dokončením bankovej únie; keďže Parlament vo svojom 
uznesení z 26. februára 2020 o bankovej únii – výročná správa za rok 20193 naliehavo 
vyzýva na dobudovanie bankovej únie vytvorením v plnej miere funkčného európskeho 
systému zaistenia vkladov; keďže banková únia zostane nedokončená, kým nebude mať 
dôveryhodný zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových 
situácií; ďalej žiada, aby sa zvážila potreba zaviesť a vytvoriť mechanizmus fiškálnej 

3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0165.
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stabilizácie pre eurozónu ako celok; keďže únia kapitálových trhov musí byť doplnená 
proticyklickými politickými opatreniami s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k 
financovaniu a investičným príležitostiam v celej EÚ;

I. keďže finančné predpisy, najmä v oblasti bankovníctva a auditu, boli nedávno zmenené 
v reakcii na COVID-19; keďže financovanie prostredníctvom kapitálového trhu je 
potrebné na zvýšenie celkovej finančnej kapacity a zníženie závislosti od bankových 
úverov v EÚ; keďže dobre kapitalizovaný bankový sektor bude naďalej zohrávať 
dôležitú úlohu pri financovaní podnikov, najmä MSP;

J. keďže absencia centralizovaného mechanizmu s ľahko dostupnými, spoľahlivými, 
zrozumiteľnými a porovnateľnými verejnými informáciami je jedným z dôvodov, prečo 
spoločnosti ťažko hľadajú investorov; keďže pre investorov je ťažké hodnotiť mladé a 
malé podniky s krátkou podnikateľskou históriou, čo bráni vzniku inovačných 
podnikov, najmä inovačných podnikov mladých podnikateľov;

K. keďže zo skúsenosti s veľkou recesiou vyplynul konsenzus, že inštitucionálna štruktúra 
eurozóny potrebuje reformu s cieľom posilniť jej kapacitu na riešenie veľkých 
hospodárskych otrasov; keďže v tejto súvislosti sa v hospodárskej literatúre zvyčajne 
uvádza, že vyššia absorpcia otrasov v Spojených štátoch je spôsobená najmä účinnejším 
súkromným rozdelením rizika prostredníctvom úverových a kapitálových trhov;

L. keďže MSP predstavujú v sektore nefinančných podnikov 99,8 % všetkých podnikov v 
EÚ-28 a vytvárajú v sektore nefinančných podnikov 56,4 % pridanej hodnoty a 66,6 % 
zamestnanosti; keďže mikropodniky predstavujú 93 % tohto sektora, malé MSP 5,9 % a 
stredné MSP len 0,9 %4;

M. keďže sociálna a hospodárska kríza vyplývajúca z pandémie COVID-19 a opatrení na 
obmedzenie pohybu bude mať mimoriadne negatívny vplyv na MSP a podobne by 
mohla postihnúť aj retailových sporiteľov; keďže reakcia EÚ na pandémiu COVID-19 v 
podobe plánu európskej obnovy by mala poskytnúť veľkú kapitálovú injekciu a mala by 
byť doplnená o stimuly na podporu trhového financovania a zníženie závislosti od 
bankových úverov, aby sa tak zlepšil prístup európskych podnikov k finančným 
prostriedkom a vybudovalo odolné hospodárstvo EÚ, zachovali pracovné miesta a 
výrobná kapacita členských štátov;

N. keďže komplexnosť škandálu týkajúceho sa nemeckého poskytovateľa platobných 
služieb Wirecard – spoločnosti z indexu DAX30, ktorá 24. júna 2020 ohlásila platobnú 
neschopnosť, poukazuje na nedostatky v európskom regulačnom rámci a vyžaduje si 
dôkladné posúdenie s cieľom zistiť, kde sa stala chyba, ktorá umožnila, že podvodné 
správanie obrovského rozsahu zostalo tak dlho bez povšimnutia; keďže úpravy 
európskej štruktúry dohľadu pre finančné výkazníctvo, finančné inovácie, platby a 
súvisiace oblasti vrátane auditu a boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu sa vzhľadom na tento najnovší škandál znovu ukázali byť nevyhnutne 
potrebné;

O. keďže únia kapitálových trhov musí mobilizovať retailový dopyt; keďže na dosiahnutie 
tohto cieľa musia retailoví investori zažiť zmenu v investičnej kultúre; keďže k takejto 

4 Výročná správa Európskej komisie o európskych MSP 2018/2019.



PE648.524v02-00 6/21 RR\1213541SK.docx

SK

zmene dôjde až vtedy, keď sa retailoví investori uistia, že investície na kapitálových 
trhoch sú žiaduce a vystavené rizikám, ktoré sú prijateľné a jasne vymedzené; keďže 
Komisia by mala preskúmať ďalšie príležitosti na komunikáciu o prínosoch projektu 
únie kapitálových trhov, napríklad zmenou názvu, ktorá by odzrkadľovala priame 
prepojenie medzi úsporami občanov EÚ a investíciami do hospodárskeho rastu a 
obnovy po skončení pandémie COVID, ako navrhla skupina na vysokej úrovni pre 
ďalšiu úniu kapitálových trhov (NextCMU);

P. keďže podľa nedávnych správ a prieskumov zameraných na spotrebiteľov5 má väčšina 
európskych retailových investorov preferencie v oblasti udržateľnosti a chce vo svojich 
investičných rozhodnutiach zohľadniť faktory a riziká z oblasti životného prostredia, 
sociálnych vecí a správy vecí verejných, ale len zriedka sa im ponúkajú kompatibilné 
produkty;

Q. keďže pohyby na trhu vyplývajúce z pandémie COVID-19 pôsobili ako skutočný 
„záťažový test“ odolnosti celého finančného ekosystému a malo by na ne nadväzovať 
podrobné posúdenie prínosov a nedostatkov existujúceho súboru pravidiel EÚ v oblasti 
finančnej stability a finančného dohľadu;

R. berúc do úvahy, že politika ECB s nulovou úrokovou mierou konfrontuje sporiteľov so 
zápornou reálnou úrokovou mierou, vedie investorov k vyšším rizikám vrátane 
kapitálových trhov a môže viesť k špekulatívnym bublinám v dlhodobom horizonte;

S. keďže odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie so zreteľom spôsobuje 
štrukturálne zmeny vo finančnom systéme EÚ; keďže kapitálové trhy EÚ po brexite 
budú mať polycentrický charakter a budú čeliť väčšiemu riziku fragmentácie v EÚ; 
zdôrazňuje význam podpory politík a opatrení vrátane rozhodného prístupu k vstupu 
tretích krajín na trh EÚ a dynamického systému monitorovania režimov rovnocennosti, 
ktoré zabezpečia odolnosť, konektivitu a konkurencieschopnosť finančných trhov EÚ, 
ako aj ich stabilitu a rovnaké podmienky; keďže rovnocennosť sa môže udeliť len 
vtedy, ak sa regulačný režim a režim dohľadu príslušnej tretej krajiny, ako aj s nimi 
súvisiace normy považujú za plne rovnocenné s príslušnými požiadavkami stanovenými 
v právnych predpisoch EÚ v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok;

T. keďže finančné technológie majú potenciál uspokojiť určité potreby MSP a retailových 
investorov tým, že umožňujú decentralizované spôsoby fungovania a zvyšovania 
efektívnosti;

Financovanie podnikov

1. vyzýva na odstránenie prekážok a byrokracie tam, kde je to vhodné, vrátane 
zjednodušenia a primeranejšieho uplatňovania právnych predpisov, ak to prispieva k 
finančnej stabilite, s cieľom diverzifikovať zdroje financovania európskych spoločností 
s osobitným zameraním na MSP vrátane startupov a spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou, aby sa podporila ich schopnosť získať prístup na kapitálové trhy a 
prístup retailových a veľkých investorov k rozmanitejším, dlhodobejším a 
konkurencieschopnejším investičným príležitostiam; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 

5 Pozri napríklad: https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-
Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf
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znížilo existujúce zvýhodňovanie dlhu; poukazuje na to, že súčasná situácia spôsobuje, 
že európske podniky a najmä MSP sú krehkejšie a zraniteľnejšie; vyzýva na zavedenie 
tzv. testu MSP na posúdenie vplyvu každej iniciatívy únie kapitálových trhov;

2. poznamenáva, že opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby MSP vrátane startupov 
a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou našli cestu na finančné trhy, zahŕňajú 
uľahčenie investičného prieskumu, zefektívnenie vymedzenia MSP v príslušných 
právnych predpisoch EÚ a zjednodušenie požiadaviek na vydávanie; vyzýva členské 
štáty, aby znovu vyvážili zvýhodňovanie dlhu pri zdaňovaní; podporuje revíziu režimu 
smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID II), pokiaľ ide o stimuly pre 
investičný výskum MSP;

3. vyzýva Komisiu, aby vypracovala legislatívny návrh týkajúci sa európskych 
zabezpečených dlhových cenných papierov (EZD) ako nového nástroja financovania s 
dvojitou ochranou pre banky, ktorý by mohol pomôcť zlepšiť prístup MSP k 
financovaniu v celej EÚ; pripomína, že európske zabezpečené dlhové cenné papiere by 
sa mohli zameriavať na konkrétne ciele, ako je podpora MSP pri prechode na 
konkurencieschopnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo a pri nasmerovaní finančných 
prostriedkov do reálnej ekonomiky;

4. vyzýva Komisiu, aby posilnila povinnú spätnú väzbu poskytovanú bankami pri 
zamietaní žiadostí MSP o úvery, keďže komplexnejšia spätná väzba by mohla dať MSP, 
ktorých žiadosti boli zamietnuté, príležitosť prispôsobiť svoj podnikateľský prístup a 
poučiť sa;

5. vyzýva na ďalšiu integráciu a zlepšovanie európskych kapitálových trhov, aby boli čo 
najviac príťažlivé, konkurencieschopné a odolné, najmä aj v súvislosti s vystúpením 
Spojeného kráľovstva z EÚ;

6. zdôrazňuje zásadný význam posilnenia kapacity eurozóny na absorpciu rizík;

7. zdôrazňuje, že krajiny eurozóny môžu zvýšiť svoju vnútornú kapacitu na riešenie 
makroekonomických otrasov, a to najmä skutočnou redukciou zraniteľností vo svojich 
hospodárstvach, bankových sektoroch a verejných financiách; ďalej sa domnieva, že je 
potrebné zlepšiť hospodársku odolnosť štrukturálnymi reformami, ktoré podporujú 
potenciálny rast a zvyšujú flexibilitu;

8. zdôrazňuje, že účinné a integrované finančné trhy sú základným predpokladom pre 
efektívne rozdelenie súkromného rizika v eurozóne; domnieva sa, že skutočná únia 
kapitálových trhov by mohla významne pomôcť pri diverzifikácii a znížení rizika;

9. berie na vedomie pokles trhov s prvotnými verejnými ponukami akcií (IPO) v EÚ, čo 
odráža ich obmedzenú príťažlivosť najmä pre menšie spoločnosti; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že MSP čelia neprimeranej administratívnej záťaži a nákladom na 
dodržiavanie predpisov týkajúcich sa požiadaviek na kótovanie; zastáva názor, že 
efektívnosť a stabilita finančných trhov by sa mala zlepšiť a kótovanie spoločností by sa 
malo uľahčiť; podporuje vytvorenie a zvýšenie priority veľkého súkromného 
celoeurópskeho fondu, fondu IPO, na podporu MSP; poznamenáva, že pre MSP je 
potrebné zabezpečiť príťažlivé prostredie pred prvotnou verejnou ponukou akcií a po 
nej;
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10. víta myšlienku fóra na vysokej úrovni vytvoriť európsky jednotný prístupový bod 
(European Single Access Point – ESAP) na zhromažďovanie informácií o 
spoločnostiach v EÚ prepojením existujúcich vnútroštátnych registrov, registrov EÚ a 
databáz údajov spoločností ako spôsob podpory spoločností, najmä v menších 
členských štátoch, s cieľom pritiahnuť investorov; zdôrazňuje, že spoločnosti by mali 
byť schopné kontrolovať dostupnosť svojich údajov v rámci ESAP; vyzýva Komisiu, 
aby tam, kde je to vhodné, predložila legislatívny návrh európskeho jednotného 
prístupového bodu pre finančné a nefinančné informácie, pokiaľ ide o kótované a 
nekótované spoločnosti EÚ, a aby pri tom dodržiavala zásadu proporcionality; vyzýva 
Komisiu, aby zosúladila požiadavky na transparentnosť v rámci smernice o 
zverejňovaní nefinančných informácií s požiadavkami podľa nariadenia o taxonómii a 
nariadenia o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb;

11. žiada o zváženie, či spôsob zaobchádzania s menšinovými podielmi dcérskych 
spoločností podľa nariadenia o kapitálových požiadavkách (CRR) môže odrádzať od 
kótovania na akciových trhoch vzhľadom na obavy týkajúce sa finančnej stability a 
prípadnú pridanú hodnotu pre financovanie reálnej ekonomiky;

12. vyzýva na urýchlenie rozvoja rizikového kapitálu a súkromných kapitálových trhov v 
EÚ prostredníctvom spoločného a transparentného rámca pre európske fondy 
rizikového kapitálu (EuVECA)6 zvýšením dostupnosti finančných prostriedkov na 
investície rizikového kapitálu a vytvorením väčších fondov rizikového kapitálu v 
rannom a pokročilom štádiu, systémov daňových stimulov pre rizikový kapitál a 
investície podnikateľských anjelov, ako aj aktívnych trhov s prvotnými verejnými 
ponukami akcií pre spoločnosti podporované rizikovým kapitálom; zdôrazňuje, že tieto 
systémy daňových stimulov by mali byť navrhnuté tak, aby boli ekonomicky a sociálne 
životaschopné a zodpovedné, a mali by podliehať systematickému monitorovaniu a 
hodnoteniu;

13. poukazuje na to, že je potrebné zvýšiť transparentnosť a znížiť fragmentáciu na 
európskych trhoch s rizikovým kapitálom; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť európske 
dlhodobé investičné fondy (ELTIF), fondy EuVECA a európske fondy sociálneho 
podnikania (EuSEF) s cieľom vytvoriť celoeurópske nástroje pre súkromný kapitál; 
podporuje revíziu nariadenia (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných 
fondoch7 vrátane analýzy možných cielených úprav súvisiacich prudenciálnych 
kalibrácií v regulačných rámcoch bankovníctva a poisťovníctva pri súčasnom 
zabezpečení finančnej stability ako spôsobu, ktorý umožní retailovým investorom 
zapojiť sa do dlhodobého financovania nekótovaných spoločností, infraštruktúrnych 
projektov a udržateľných investícií s cieľom plne využiť potenciál ELTIF;

14. vyzýva na prijatie opatrení na oživenie sekuritizačných trhov v Európe tým, že sa stanú 
príťažlivými pre emitentov a investorov; žiada európske orgány dohľadu a Komisiu, 
aby dokončili všetky regulačné technické normy; vyzýva na zjednodušenie a 
zefektívnenie regulačných požiadaviek týkajúcich sa zverejňovania, jednoduché, 
transparentné a štandardizované kritériá, ich overovanie a poskytnutie jednoduchých 

6 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, 
Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 98.
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parametrov citlivých voči riziku na posúdenie presunu významného rizika;

15. berie na vedomie návrhy o sekuritizácii predložené 24. júla 2020 v rámci balíka opatrení 
zameraných na oživenie kapitálových trhov; žiada Komisiu, aby posúdila, ako by cielené 
úpravy nariadenia o sekuritizáciách mohli uvoľniť kapacitu financovania, aby sa 
zabránilo obmedzeniu európskych bankových úverov a zároveň sa riešili obavy týkajúce 
sa finančnej stability vzhľadom na to, že povaha niektorých syntetických sekuritizácií 
môže vytvárať osobitné prudenciálne a systémové riziká; zastáva názor, že takéto cielené 
posúdenie by mohlo zahŕňať vyrovnanie zaobchádzania s hotovostnými a súvahovými 
syntetickými sekuritizáciami a regulatórnym kapitálom a likviditou s krytými dlhopismi 
a úvermi, ako aj revíziu požiadaviek na zverejňovanie a náležitú starostlivosť v prípade 
sekuritizácie treťou stranou, krytých dlhopisov a jednoduchej, transparentnej a 
štandardizovanej sekuritizácie;

16. vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv potenciálnych cielených opatrení na finančnú 
stabilitu, zosúladila a zjednodušila právne predpisy týkajúce sa trhu s cennými papiermi, 
uľahčila rýchlu obnovu po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a podporila 
investície do reálnej ekonomiky, najmä v MSP, a umožnila novým subjektom a novým 
produktom vstúpiť na trhy, pričom by sa zabezpečila ochrana spotrebiteľa a integrita 
trhu a zároveň by sa podporili cezhraničné kapitálové investície a obchod; okrem toho 
vyzýva Komisiu, aby posúdila, či je potrebná revízia nariadenia o trhoch s finančnými 
nástrojmi (MiFIR) vrátane povinnosti obchodovať s akciami a povinnosti obchodovať s 
derivátmi s cieľom odstrániť prípadné pnutie, ktoré môže mať vplyv na schopnosť 
spoločností z EÚ získať v tomto čase kapitál, a to najmä vzhľadom na koniec 
prechodného obdobia medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

17. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným rozvojom trhu EÚ pre kolektívne 
financovanie v porovnaní s inými veľkými hospodárstvami; víta nový jednotný súbor 
kritérií pre pravidlá platné v celej EÚ dohodnutý v decembri 2019 (2018/0048(COD), 
ktorý pomôže vyriešiť túto situáciu a podporí cezhraničné financovanie podnikov; žiada 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Komisiu, aby pozorne monitorovali 
vykonávanie nových pravidiel s cieľom reagovať a navrhnúť zmeny, ak nebadať žiadne 
významné zlepšenia, pokiaľ ide o kolektívne financovanie ako alternatívu financovania 
MSP; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne informovali MSP o alternatívnych 
finančných nástrojoch, ktoré majú k dispozícii;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy na stimulovanie vlastníctva akcií 
zamestnancami s cieľom podporiť priame zapojenie retailových sporiteľov do 
financovania hospodárstva a tiež ako nástroj na zlepšenie správa a riadenie spoločnosti 
a na rozvoj kapitálovej kultúry;

19. vyzýva Komisiu, aby podporovala priame zapojenie retailových sporiteľov do 
financovania hospodárstva vzhľadom na možnosť návratnosti investícií pre retailových 
investorov

20. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala disciplinárny režim v oblasti zúčtovania urovnávania 
sporov podľa nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov v súvislosti s 
krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 a brexitom;

Podpora dlhodobých a cezhraničných investícií a finančných produktov
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21. žiada členské štáty, aby upravili svoje vnútroštátne daňové rámce s cieľom znížiť 
daňové prekážky cezhraničných investícií vrátane postupov cezhraničného vrátenia 
zrážkovej dane z dividend investorom vrátane retailových investorov, ak by dochádzalo 
k dvojitému zdaneniu; zastáva názor, že takéto postupy by mali byť uskutočňované 
transparentne na celoeurópskej digitálnej platforme a mali by investorom umožniť určiť 
návratnosť ich investícií v reálnom čase; vyzýva členské štáty, aby úzko spolupracovali 
s OECD a jej projektom na podporu daňových úľav a dodržiavania predpisov (TRACE) 
na vyvážení zvýhodňovania kapitálového dlhu, ktoré znevýhodňuje financovanie 
inovácií prostredníctvom súkromných investícií, a na stimulovaní dlhodobých 
investičných príležitostí pre investorov s cieľom pomôcť občanom EÚ získať lepšiu 
návratnosť ich dlhodobých úspor;

22. zastáva názor, že jednostranné zmeny vnútroštátnych daňových rámcov v rámci EÚ s 
cieľom zmenšiť daňové prekážky brániace cezhraničným investíciám ešte viac 
zakonzervujú nesúrodosť daňových pravidiel, ktoré musia spoločnosti dodržiavať pri 
cezhraničnej prevádzke, s mnohými nákladmi, a ponúknu ďalšie možnosti vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam; opätovne vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na prijatí 
návrhov týkajúcich sa spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB) a zohľadnili pri tom stanovisko Parlamentu, ktoré už 
zahŕňa koncepciu virtuálnej stálej prevádzkarne a vzorce pre rozdelenie; vyzýva členské 
štáty, aby preklenuli svoje rozdielne pozície k CCCTB vzhľadom na význam tohto 
nástroja pre vytvorenie rámca, ktorý podporí istotu, zabráni dvojitému zdaneniu, zníži 
administratívne náklady, a tým posilní cezhraničné investície;

23. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť právnu istotu cezhraničných investícií tým, že sa 
vnútroštátne konkurzné konania stanú účinnejšími a efektívnejšími, ako aj ďalšou 
harmonizáciou pravidiel týkajúcich sa správy a riadenia spoločností vrátane spoločného 
vymedzenia pojmu „akcionár“ s cieľom uľahčiť výkon práv akcionárov a komunikáciu 
so spoločnosťami v celej EÚ, do ktorých investovali; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť spoľahlivý rámec právnej ochrany pre cezhraničné investície v rámci EÚ po 
ukončení platností bilaterálnych investičných zmlúv v rámci EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
podľa potreby navrhla legislatívne iniciatívy alebo aby prípadne vydala odporúčania 
členským štátom;

24. zdôrazňuje význam dlhodobých kapitálových investícií účastníkov finančného trhu pre 
podporu nezávislých európskych podnikov v Únii, silných a odolných strategických 
odvetví, udržateľného hospodárskeho rastu a prosperity v prospech občanov EÚ;

25. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej napredovať vo vykonávaní a presadzovaní skutočne 
jednotného súboru pravidiel pre finančné služby na vnútornom trhu, a to aj pokiaľ ide o 
spoločné definície a normy v oblasti udržateľných financií; vyzýva Komisiu a európske 
orgány dohľadu, aby sa zamerali na využívanie nástrojov konvergencie dohľadu a 
zvýšili ich účinnosť;

26. zdôrazňuje, že zdaňovanie je aj naďalej kľúčovou hnacou silou globálnych kapitálových 
tokov; zdôrazňuje preto, že je dôležité dôkladne posúdiť vplyv akejkoľvek dane z 
finančných transakcií na ambície EÚ vytvoriť silné, celosvetovo atraktívne, odolné, 
rozvinuté a likvidné kapitálové trhy;
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27. zdôrazňuje potrebu podporovať dôchodkové zabezpečenie, najmä pokiaľ ide o 
dôchodky z 2. a 3. piliera, vzhľadom na obrovské demografické zmeny, ktorým Únia 
čelí; víta celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP); konštatuje, že popri 
vnútroštátnych verejných dôchodkoch je PEPP doplnkovým a dobrovoľným 
dôchodkovým produktom; pripomína, že prístup k zdaňovaniu bude kľúčovým 
faktorom pri využívaní budúcich produktov typu PEPP; pripomína odporúčanie 
Komisie z 26. júna 2017, v ktorom sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili, aby 
produkty typu PEPP podliehali rovnakému daňovému zaobchádzaniu ako vnútroštátne 
dôchodkové produkty, aby boli pre sporiteľov alternatívou; požaduje dôkladné 
hodnotenie trhu PEPP založené na dôkazoch, a to aj pokiaľ ide o existenciu rovnakých 
podmienok, pred ďalším legislatívnym preskúmaním nariadenia o PEPP;

28. nabáda členské štáty, aby podporovali kapitalizačné dôchodkové systémy s cieľom 
rozšíriť zdroje európskeho kapitálu dostupné na dlhodobé investície a zlepšiť dynamiky 
trhu a stimulov na investovanie; domnieva sa, že dôchodky financované z fondov by sa 
mali revitalizovať a zatraktívniť; požaduje opatrenia na prekonanie prekážok 
koexistencie verejných a súkromných dôchodkových systémov; podporuje účasť 
investorov na dlhodobých produktoch s daňovými stimulmi navrhnutými tak, aby mali 
pozitívny hospodársky a sociálny vplyv a aby podporovali rovnosť podmienok medzi 
poskytovateľmi a druhmi výrobkov;

29. nabáda Komisiu, aby zvážila zavedenie európskeho režimu „de minimis“ alebo režimu 
výnimiek EÚ na distribúciu profesionálnym a/alebo poloprofesionálnym investorom v 
rámci smernice o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných 
papierov (PKIPCP);

30. pripomína, že v smernici Solventnosť 2 sa vyžaduje preskúmanie do konca roka 2020, a 
že Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) 
poskytne Komisii po konzultáciách s rôznymi zainteresovanými stranami technické 
poradenstvo vrátane poznatkov získaných v súvislosti s pandémiou COVID-19, a to 
najmä pokiaľ ide o krytie rizík súvisiacich s pandémiou; žiada Komisiu a EIOPA, aby 
na základe cieleného posúdenia vplyvu posúdili potenciálne výhody a prudenciálne 
odôvodnenie úpravy kapitálových požiadaviek na investície do vlastného kapitálu a 
súkromného dlhu, najmä MSP, prípadne aj prostredníctvom prístupu založeného na 
internom modeli, s cieľom zabezpečiť, aby kapitálové požiadavky pre poisťovateľov a 
penzijné fondy neodrádzali od dlhodobých investícií; nabáda na urýchlené zrušenie 
vnútroštátnych výnimiek a obmedzenie požiadaviek nad rámec právnych predpisov 
Únie (tzv. gold-plating) pri vykonávaní smernice Solventnosť II;

31. zdôrazňuje potrebu vytvoriť a stimulovať dostupnosť vhodných udržateľných aktív; 
nabáda Komisiu, aby predložila legislatívnu iniciatívu pre normu EÚ pre zelené 
dlhopisy; požaduje ďalšie diskusie o vytvorení európskeho bezpečného aktíva na 
základe hodnotenia návrhu cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi a 
možného vývoja, ktoré vykoná Komisia, s cieľom posilniť medzinárodnú úlohu eura, 
stabilizovať finančné trhy a umožniť bankám diverzifikovať svoje portfóliá;

32. zdôrazňuje, že primerané prudenciálne pravidlá poskytujúce kapacitu na absorpciu strát 
majú zásadný význam pre zachovanie finančnej stability, pričom je potrebné usilovať sa 
o rovnováhu s cieľom zabezpečiť, aby sa zlepšila schopnosť finančných inštitúcií 
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investovať a poskytovať úvery reálnej ekonomike, ako aj globálna 
konkurencieschopnosť EÚ; vyzýva Komisiu, aby pri vykonávaní noriem týkajúcich sa 
dokončenia rámca Bazilej III venovala náležitú pozornosť váham rizika vzťahujúcim sa 
na investície bánk do kapitálu, najmä pokiaľ ide o dlhodobý kapitál MSP;

33. zdôrazňuje, že únia kapitálových trhov by mala byť konzistentná a v súlade s európskou 
zelenou dohodou, a najmä s investičným plánom pre udržateľnú Európu a taxonómiou 
EÚ pre udržateľné činnosti; domnieva sa, že cieľom únie kapitálových trhov by malo 
byť usmerňovanie investícií na konkurencieschopné projekty šetrné k životnému 
prostrediu, a tak prispievať k agende EÚ v oblasti udržateľnosti;

Architektúra trhu

34. zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske a vnútroštátne orgány dohľadu efektívne a 
účinne spolupracovali na prekonaní vzájomných rozdielov a na dosiahnutí skutočnej 
konvergencii dohľadu s cieľom podporiť spoločný európsky model dohľadu a 
presadzovania právnych predpisov pod vedením Európskeho orgánu pre cenné papiere a 
trhy (ESMA), aby sa obmedzili existujúce prekážky cezhraničných finančných operácií; 
berie na vedomie význam ESMA, EIOPA a Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
(EBA) v tomto procese, pričom zároveň rešpektuje úlohu príslušných vnútroštátnych 
orgánov stanovenú v nedávno dohodnutom preskúmaní európskeho systému finančného 
dohľadu (ESFS); okrem toho pripomína potrebu reformy riadiacej štruktúry európskych 
orgánov dohľadu, aby boli nezávislejšie od vnútroštátnych orgánov dohľadu;

35. vyzýva Komisiu, aby so zreteľom na možné zvýšenie efektívnosti zvážila, že ESMA 
postupne udelí právomoci priameho dohľadu vrátane priameho dohľadu nad určitými 
segmentmi trhu, ako sú centrálne protistrany EÚ (CCP) a centrálne depozitáre cenných 
papierov (CDCP) a jednotný európsky prístupový bod, ako aj väčšie intervenčné 
právomoci v oblasti produktov; zdôrazňuje tiež potrebu vymenovať jedného európskeho 
orgánu dohľadu, a to v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a na základe 
spoločného súboru pravidiel a intervenčných právomocí v oblasti produktov s cieľom 
vykonávať dohľad nad činnosťami súvisiacimi s kryptoaktívami s významným 
cezhraničným prvkom v EÚ;

36. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s nedávnym škandálom týkajúcim sa nemeckej 
finančnotechnickej spoločnosti Wirecard; v tejto súvislosti žiada Komisiu a príslušné 
orgány EÚ, aby posúdili, do akej miery možno tento škandál pripísať nedostatkom 
regulačného rámca EÚ v oblasti auditu a dohľadu a či sú vnútroštátne orgány dohľadu a 
orgány dohľadu EÚ dostatočne vybavené na vykonávanie účinného dohľadu nad 
veľkými cezhraničnými finančnými inštitúciami so zložitými obchodnými modelmi, 
ktoré zahŕňajú rôzne jurisdikcie tretích krajín a viaceré podnikové úrovne; žiada, aby 
boli z tohto prípadu vyvodené závery v súvislosti s ďalším rozvojom regulačného rámca 
a rámca dohľadu EÚ, a najmä s akčným plánom pre úniu kapitálových trhov; domnieva 
sa, že tieto závery by sa mali zaoberať otázkou, či priamy dohľad na európskej úrovni v 
konkrétnych oblastiach mohol zabrániť tomuto zlyhaniu a či by bola opodstatnená 
ambiciózna reforma riadenia európskych orgánov dohľadu s posilnením ich úlohy pri 
odstraňovaní existujúcich prekážok cezhraničných finančných operácií; opakovane 
najmä vyzýva Komisiu, aby preskúmala spôsoby zlepšenia fungovania sektora 
účtovníctva, a to aj prostredníctvom spoločných auditov; 
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37. zdôrazňuje, že celoúnijná hospodárska súťaž, výber a prístup k trhovým infraštruktúram 
sú základné zásady rozmanitosti mechanizmov obchodovania v rámci únie kapitálových 
trhov s výnimkou prípadov, keď by takýto prístup ohrozil finančnú stabilitu; so 
znepokojením konštatuje, že v posledných rokoch sa čoraz vyšší podiel obchodných 
tokov rozšíril na obchodné miesta s obmedzenými požiadavkami na transparentnosť, a 
poukazuje na to, že takéto obchody zmysluplne neprispievajú k určovaniu cien; 
konštatuje, že úroveň dvojstranného obchodu mimo štandardné lokality je naďalej 
vysoká; zasadzuje sa za skutočný posun smerom ku konkurenčnému a burzovému 
obchodovaniu na európskych kapitálových trhoch a trhoch s derivátmi so súbežným 
zabezpečením rovnakých podmienok pre jednotlivé obchodné miesta;

38. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne financovanie subjektov občianskej spoločnosti 
a zástupcov spotrebiteľov v oblasti finančných služieb, keďže poskytujú tvorcom politík 
a regulačným orgánom cenný prehľad a nezávislé posúdenie;

39. zdôrazňuje potrebu pokroku v oblasti spoločných európskych noriem s cieľom znížiť 
riziko fragmentácie vyplývajúce z uplatňovania vnútroštátnych možností a vlastného 
uváženia;

40. poznamenáva, že regulácia finančných služieb je veľmi zložitou úlohou, ktorá sa plní na 
medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni; nabáda všetky príslušné subjekty, aby 
riešili otázku tejto zložitosti s cieľom zaručiť proporcionalitu finančnej regulácie a 
odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž; konštatuje tiež, že proporcionalita finančnej 
regulácie môže niekedy viesť k väčšej zložitosti, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
sa zaviazali k značnému úsiliu o zefektívnenie a harmonizáciu existujúcich a budúcich 
pravidiel tým, že v prípade potreby postupne zrušia vnútroštátne výnimky a zabránia 
ukladaniu požiadaviek nad rámec právnych predpisov EÚ na vnútroštátnej úrovni (tzv. 
gold-plating); zdôrazňuje, že nariadenia s jasnými harmonogramami prechodu a 
postupného ukončenia existujúcich režimov môžu vytvoriť hladkú a stabilnú cestu ku 
konvergencii regulácie;

41. opakuje svoju výzvu, ktorú vyjadril v svojom uznesení z 19. januára 2016 k hodnoteniu 
a výzvam regulácie finančných služieb EÚ, aby Komisia v spolupráci s európskymi 
orgánmi dohľadu, jednotným mechanizmom dohľadu a Európskym výborom pre 
systémové riziká (ESRB) vykonávala každých päť rokov komplexné kvantitatívne a 
kvalitatívne hodnotenie kumulatívneho vplyvu regulácie finančných služieb EÚ na 
finančné trhy a ich účastníkov na úrovni EÚ a členských štátov s cieľom identifikovať 
nedostatky a medzery, posúdiť výkonnosť, efektívnosť a účinnosť regulácie finančných 
služieb a s cieľom zabezpečiť, že nebude brániť spravodlivej hospodárskej súťaži a 
rozvoju hospodárstva, a aby o tom podala správu Európskemu parlamentu; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že doteraz nebolo vykonané žiadne takéto posúdenie;

42. vyzýva Komisiu, aby predložila podrobný plán na posilnenie robustnosti finančného 
ekosystému a poučila sa pri tom z prínosov a nedostatkov existujúceho súboru pravidiel 
EÚ v oblasti finančnej stability a finančného dohľadu, ktoré boli identifikované počas 
krízy COVID-19; berie na vedomie nedávne odporúčania ESRB, najmä pokiaľ ide o 
riziká v oblasti likvidity vyplývajúce z výziev na dodatočné vyrovnanie a riziká v 
oblasti likvidity v investičných fondoch;
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Retailoví investori

43. zdôrazňuje skutočnosť, že bez rozsiahlej investorskej základne neexistuje žiaden zdravý 
trh; je znepokojený tým, že zapojenie retailových investorov do finančných trhov je aj 
naďalej nízke; poukazuje na potrebu zväčšiť portfólio vhodných investičných možností 
pre retailových investorov; požaduje opatrenia na podporu retailových investícií 
vzhľadom na demografické výzvy, ktorým EÚ čelí, a to zvýšením účasti retailových 
investorov na kapitálových trhoch prostredníctvom atraktívnejších, transparentnejších a 
vhodných osobných dôchodkových produktov; vyzýva k vyvíjaniu iniciatív osobitne 
zameraných na retailových investorov vrátane uľahčenia rozvoja nezávislých webových 
porovnávacích nástrojov EÚ s cieľom pomôcť retailovým investorom určiť 
najvhodnejšie produkty z hľadiska rizika, návratnosti investícií a hodnoty pre ich 
osobitné potreby a preferencie, a podporujúce stimuly pre produkty environmentálneho, 
sociálneho a správneho dosahu a produkty, ktoré sú zvyčajne spojené s lepším pomerom 
medzi kvalitou a cenou;

44. s poľutovaním vyjadruje obavy, že ustanovenia o ochrane spotrebiteľov a investorov vo 
viacerých odvetvových právnych predpisoch EÚ o finančných službách sú nedostatočne 
zosúladené, čo vedie k neprimeranej zložitosti pre finančných sprostredkovateľov aj 
retailových klientov; vyzýva Komisiu, aby prijala horizontálnejší a harmonizovanejší 
prístup k ochrane spotrebiteľov a investorov v právnych predpisoch EÚ o finančných 
službách prispôsobený zelenej a digitálnej transformácii s cieľom zabezpečiť efektívnu 
a jednotnú úroveň ochrany všetkých finančných produktov a poskytovateľov;

45. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť dôveru investorov v kapitálové trhy prostredníctvom 
zdravej ochrany investorov a podporou finančne gramotných účastníkov trhu;

46. zdôrazňuje potrebu zabezpečenia rovnakých podmienok pre spoločnosti poskytujúce 
finančné služby a spoločnosti pôsobiace v oblasti digitálnych technológií, pokiaľ sa 
neuplatňuje univerzálny prístup; zdôrazňuje, že prístup na finančné trhy by mal byť 
možný pre všetky podniky v súlade so zásadou „rovnaké podnikanie, rovnaké pravidlá“; 
konštatuje, že táto zásada je osobitne dôležitá v oblasti finančných technológií a 
finančných inovácií a že by mala existovať rovnováha medzi recipročným prístupom k 
finančným údajom a zabezpečením rovnosti podmienok pre všetkých poskytovateľov a 
pre všetky typy produktov;

47. zdôrazňuje, že jednotný trh s retailovými finančnými službami je veľmi málo rozvinutý; 
konštatuje, že nákup retailových produktov v oblasti finančných služieb, ako sú 
hypotekárne úvery alebo poistné produkty, je na cezhraničnom základe veľmi 
nezvyčajný a plný prekážok; domnieva sa, že účastníci retailového trhu by mali mať 
jednoduchú možnosť naplno využívať výhody jednotného trhu a mať cezhraničný 
prístup k retailovým produktom v oblasti finančných služieb s cieľom získať väčší 
výber a lepšie produkty; vyzýva Komisiu, aby zaviedla nový akčný plán pre retailové 
finančné služby, v ktorom sa stanoví ambiciózna stratégia na odstránenie prekážok 
brániacich cezhraničným retailovým finančným službám, ako aj odstránenie zbytočných 
a nadmerných poplatkov za takéto služby;

48. vyzýva na zlepšenie zverejňovania a porovnateľnosti kľúčových informácií a 
odstránenie zavádzajúcich informácií v právnych predpisoch o štrukturalizovaných 
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retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení 
(PRIIP), pričom tieto problémy by sa mali riešiť v budúcom preskúmaní; očakáva, že 
právne predpisy o PRIIP na úrovni 2 týkajúce sa dokumentu s kľúčovými informáciami 
pre investorov budú dodržiavať právne predpisy na úrovni 1, najmä pokiaľ ide o 
poskytovanie presných, spravodlivých, jasných a nezavádzajúcich predzmluvných 
informácií a metodiky týkajúce sa scenárov výkonnosti, ako aj zabezpečenie 
porovnateľnosti rôznych investičných produktov; konštatuje, že je dôležité zabezpečiť, 
aby boli informácie o doterajšej výkonnosti k dispozícii investorom, ale aj aby sa 
doterajšia výkonnosť nemohla použiť ako ukazovateľ na predpovedanie budúcich 
výnosov; vyjadruje poľutovanie nad oneskorením pri prijímaní právnych predpisov o 
PRIIP na úrovni 2, ktoré sa bude prekrývať s prvým preskúmaním PRIIP a zvýši právnu 
neistotu a náklady pre zainteresované strany; trvá na tom, že nadchádzajúce 
preskúmanie by malo poskytnúť informačné dokumenty, ktoré sú štandardizované a 
strojovo čitateľné, čo umožní porovnateľnosť spôsobom vhodným z hľadiska 
digitalizácie; vyzýva Komisiu a európske orgány dohľadu, aby koordinovali svoje 
návrhy zmien na úrovniach 1 a 2 tak, aby sa zaručil vysoký stupeň predvídateľnosti pre 
sprostredkovateľov aj retailových klientov;

49. naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila rozlišovanie medzi profesionálnymi a 
retailovými investormi na všetkých úrovniach MiFID, čo umožní prispôsobiť 
zaobchádzanie s klientmi podľa ich znalostí a skúseností na trhoch; zastáva názor, že je 
dôležité umožniť retailovým investorom, aby sa na požiadanie považovali za 
profesionálnych investorov na základe jasných kritérií; žiada Komisiu, aby zvážila, či 
by zavedenie kategórie poloprofesionálnych investorov lepšie zohľadňovalo realitu 
účasti na finančných trhoch, a aby na základe svojich zistení posúdila, či by zavedenie 
takejto kategórie bolo alebo nebolo potrebné; prípadne žiada Komisiu, aby zvážila 
väčšiu flexibilitu pri kategorizácii klientov, konkrétne prostredníctvom možnosti 
odhlásenia sa v prípade určitých záväzkov a možnosti prihlásenia sa pre určitých 
klientov, alebo aby zefektívnila existujúce kritériá pre profesionálnych investorov;

50. bol informovaný o tom, že súčasný rámec vykazovania v rámci MiFID II a nariadenia o 
infraštruktúre európskych trhov (EMIR) je veľmi nákladný a zložitý, čo narúša účinnosť 
systému; je presvedčený, že by sa malo zvážiť jeho zjednodušenie pri plnom zohľadnení 
súčasných skúseností, preskúmaní racionalizácie právnych predpisov a zabezpečení 
toho, aby to žiadnym spôsobom neoslabovalo ciele stanovené pre MiFID II a EMIR, a 
bez obmedzovania pravidiel týkajúcich sa integrity trhu, transparentnosti, ochrany 
spotrebiteľa a finančnej stability;

51. vyzýva na zmenu právnych predpisov s cieľom zabezpečiť prístup k nezávislému 
poradenstvu finančných sprostredkovateľov bez nenáležitej propagácie finančných 
produktov vytváraných interne a s dôkladným posúdením produktov od rôznych 
výrobcov, a zabezpečiť spravodlivý a transparentný predaj finančných produktov; 
konštatuje, že orgán ESMA má vyvážený pohľad na potenciálny zákaz stimulov, a 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala alternatívne prístupy s podobnými účinkami na 
zosúladenie záujmov v celom distribučnom reťazci; súhlasí s tým, že by sa mala ďalej 
preskúmať úloha stimulov pri sprostredkovaní a distribúcii s cieľom zabezpečiť, aby 
nedošlo ku konfliktu záujmov a aby sa finančné poradenstvo poskytovalo investorom 
korektne, transparentne a primerane;
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52. zdôrazňuje, že fiktívne nakupovanie je dôležitým nástrojom dohľadu, ktorý môže 
výrazne zlepšiť konzistentnosť a účinnosť ochrany spotrebiteľa v celej EÚ; vyzýva 
orgán ESMA, aby v plnej miere využil svoju novú koordinačnú právomoc podporou 
fiktívnych nákupov v celej EÚ s cieľom identifikovať praktiky nekalého predaja a 
zabezpečiť, aby po každom zistení nesúladu s pravidlami ochrany spotrebiteľov a 
správania podnikov nasledovali vhodné opatrenia na presadzovanie práva;

53. navrhuje, aby Komisia preskúmala možnosť individuálnych sporiacich účtov EÚ ako 
doplnku k vnútroštátnym režimom, ktoré by mohli prekonať fragmentáciu 
vnútroštátnych trhov jednotným spôsobom fungovania na rôznych heterogénnych 
trhoch, čím by sa zabezpečila prenosnosť a bezpečnosť úspor;

54. trvá na tom, že retailoví investori budú neoddeliteľnou súčasťou programu udržateľného 
financovania a programu udržateľného rozvoja EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
jednoznačnosť metodiky taxonomického označovania a to, aby ju retailoví investori 
chápali;

Finančné vzdelávanie

55. konštatuje, že absencia finančnej gramotnosti a prístupu k rozsiahlym verejným 
informáciám o finančných trhoch je jedným z faktorov, ktoré vysvetľujú absenciu 
kapitálovej kultúry v EÚ; zdôrazňuje, že finančné vzdelávanie je potrebné na to, aby 
spotrebitelia poznali svoje práva a chápali riziká spojené s účasťou na finančnom trhu a 
aby sa urýchlilo zapojenie retailových investorov do finančných trhov založené na 
lepších znalostiach, dôvere a informovanosti o rizikách; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
spustila a podporovala programy v členských štátoch s cieľom podporovať finančnú a 
digitálnu gramotnosť pomocou rôznych nástrojov vrátane digitálnych a sociálnych 
médií s cieľom spolupracovať s občanmi a podnikmi, najmä prostredníctvom verejných 
agentúr vytvorených na tento účel; vyzýva poskytovateľov finančných služieb, aby viac 
uľahčili účasť retailových investorov na kapitálových trhoch a aby podporovali 
prekonávanie ich predsudkov o úsporách vytvorením kapitálovej kultúry v súlade s ich 
rizikovým profilom; 

56. zdôrazňuje, že finančné vzdelávanie je strednodobým nástrojom, ktorého účinky sú 
obmedzené z dôvodu nevyhnutných kognitívnych predsudkov, rýchlosti zmeny 
finančných trhov a ich zložitosti; zdôrazňuje, že finančné vzdelávanie nemôže nahradiť 
prístup k spoľahlivému a nestrannému odbornému finančnému poradenstvu; konštatuje, 
že programy zamestnaneckých akcií patria medzi najúčinnejšie prostriedky na zvýšenie 
finančného povedomia a gramotnosti dospelých občanov EÚ;

57. domnieva sa, že občania, ktorí sú vo finančných otázkach viac informovaní a lepšie 
vzdelaní, sú pre demokratické systémy prospešní, prispievajú k stabilite finančných 
systémov a podporujú transparentnosť a informačné povinnosti finančných inštitúcií; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla preskúmanie odporúčania Rady o kľúčových 
kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie a zaviedla finančnú gramotnosť ako 
samostatnú kľúčovú kompetenciu; nabáda finančné inštitúcie, aby vypracovali a 
vykonávali programy zamerané na rozšírenie finančnej gramotnosti a schopností a 
vytváranie príležitostí na finančné začlenenie pre všetkých občanov;

58. naliehavo vyzýva členské štáty a prípadne aj príslušné regionálne, miestne alebo iné 
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verejné orgány, aby zvážili zahrnutie alebo rozšírenie finančnej gramotnosti vo 
všetkých školských osnovách od škôl po univerzity, s programami podliehajúcimi 
vývoju, prispôsobenými potrebám žiakov a študentov a zameranými na rozvoj 
nezávislosti vo finančných otázkach; navrhuje, aby takéto programy zahŕňali aspoň 
základné finančné pojmy ako zložený úrok, výnosy a anuity a rozlišovanie medzi 
dlhopismi a akciami; navrhuje začlenenie finančnej gramotnosti do programu pre 
medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA);

Digitalizácia a údaje

59. zastáva názor, že digitalizácia finančných služieb môže byť katalyzátorom mobilizácie 
kapitálu a mohla by pomôcť prekonať fragmentáciu finančných trhov v EÚ a zároveň 
znižovať bariéry a zvyšovať účinnosť dohľadu; zdôrazňuje, že digitalizácia by nemala 
viesť k regulačnej arbitráži ani k zníženiu ochrany zákazníkov, zníženiu bezpečnosti 
alebo rizikám v oblasti finančnej stability; zdôrazňuje, že rámec EÚ s prísnymi 
normami kybernetickej bezpečnosti vrátane ochrany súkromia a osobných údajov by 
mohol podporiť budovanie únie kapitálových trhov; poznamenáva, že digitálne financie 
majú silný prvok kapitálových tokov, ktorý láka cezhraničné investície; konštatuje, že 
takýto rámec EÚ by mal byť v prvom rade vhodný pre digitálny vek a technologicky 
neutrálny;

60. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o vykonávanie akčného plánu pre digitálne financie s 
cieľom zabezpečiť lepší prístup k finančným službám, ponúknuť širší výber a zvýšiť 
efektívnosť operácií;

61. vyzýva Komisiu, aby využila nadchádzajúce revízie nariadení o finančných službách na 
podporu zapojenia investorov a akcionárov prostredníctvom digitálnych nástrojov;

62. zdôrazňuje, že je potrebné, aby boli európske trhy konkurencieschopné na celosvetovej 
úrovni; vyzýva Komisiu, aby vytvorila priaznivé prostredie pre inovatívne a 
konkurencieschopné finančné produkty EÚ s globálnym dosahom s cieľom prilákať 
zahraničný kapitál a investície a podporiť konkurencieschopnosť EÚ na svetových trhoch 
pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne prudenciálnej regulácie a finančnej stability; 
pripomína potrebu efektívnejšieho a kodifikovaného zastúpenia EÚ v multilaterálnych 
organizáciách a orgánoch, a to v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 12. apríla 
2016 o úlohe EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií 
a orgánov8;

63. zdôrazňuje, že kryptoaktíva sa stávajú pre MSP netradičným kanálom financovania, a to 
najmä prvotné ponuky kryptomien, ktoré majú potenciál financovať inovatívne startupy 
a rozširujúce sa podniky; v tejto súvislosti trvá na tom, že sú potrebné jasné a konzistentné 
usmernenia na úrovni EÚ týkajúce sa uplatniteľnosti existujúcich regulačných a 
prudenciálnych postupov pre kryptoaktíva, ktoré sa z hľadiska právnych predpisov EÚ 
považujú za finančné nástroje, s cieľom poskytnúť regulačnú istotu a zabrániť nerovnosti 
podmienok, výberu najvhodnejšej jurisdikcie (tzv. forum shopping) a regulatórnej 
arbitráži na vnútornom trhu;

64. konštatuje, že v oblasti finančných služieb sa vyvinuli niektoré oligopolné štruktúry a že 

8 Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 76.
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niektoré veľké technologické spoločnosti sa stali dôležitými aktérmi na trhu s finančnými 
službami; vyzýva Komisiu, aby monitorovala a preskúmala, ako môžu konkurenčné 
výhody vlastné týmto subjektom narušiť hospodársku súťaž na trhu a poškodiť záujmy 
spotrebiteľov a inovácie; zdôrazňuje, že by sa v prvom rade nemali vytvárať žiadne 
demotivačné faktory odrádzajúce od poskytovania trhových údajov a že by sa malo 
vykonať komplexné preskúmanie nákladov na trhové údaje a ich dostupnosti pre všetkých 
účastníkov trhu;

65. zdôrazňuje, že tzv. sandboxes (pieskoviská) môžu byť vhodným nástrojom na 
posilnenie inovácie a konkurencieschopnosti odvetvia finančných služieb; zdôrazňuje, 
že každý sandbox vrátane celoeurópskeho sandboxu by sa mal snažiť o rovnováhu 
medzi cieľom podpory inovácií a finančnej stability a ochranou investorov a 
spotrebiteľov, a to pri zohľadnení veľkosti, systémového významu a cezhraničnej 
činnosti príslušných spoločností; žiada Komisiu, aby vychádzala zo skúseností 
získaných z Európskeho fóra pre sprostredkovateľov inovácií (EFIF) a posúdila, či by 
spoločný rámec EÚ pre celoeurópsky sandbox pre finančné služby zabezpečil ďalšie 
prínosy pre finančné inovácie;

66. požaduje úsilie zamerané na zachovanie rovnosti podmienok na základe cezhraničného 
prístupu k údajom a vysokej úrovne ochrany údajov a súkromia spotrebiteľov, čím by sa 
EÚ stala rámcom s prísnymi normami kybernetickej bezpečnosti podporujúcim 
budovanie únie kapitálových trhov;

Úloha EÚ na globálnych trhoch

67. poukazuje na to, že Európa súťaží o kapitál na globálnom trhu, a že rozvinutejšie, 
integrovanejšie, dobre regulované, stabilné, efektívnejšie a odolnejšie európske 
kapitálové trhy sú rozhodujúce pre ochranu hospodárskej zvrchovanosti Európy, 
podporu používania eura v tretích krajinách a prilákanie zahraničných investorov; 
domnieva sa, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ zvyšuje význam tohto cieľa a že by 
sa mal presadzovať podľa transparentných kritérií založených na pravidlách, a nie podľa 
jednotlivých prípadov;

68. opätovne zdôrazňuje, že v právnych predpisoch EÚ sa stanovuje možnosť považovať 
pravidlá tretích krajín za rovnocenné na základe technickej a proporcionálnej analýzy 
založenej na rizikách, a že takéto rozhodnutia by sa mali prijímať prostredníctvom 
delegovaného aktu; pripomína, že EÚ môže jednostranne zrušiť akékoľvek rozhodnutie 
o rovnocennosti a že akékoľvek odchýlky od regulačných noriem EÚ by sa mali 
pozorne monitorovať; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s európskymi orgánmi 
dohľadu a prípadne s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zaviedla dynamický systém 
monitorovania režimov rovnocennosti v prípade rozdielov v oblasti regulácie a dohľadu 
v tretích krajinách, ktoré by mohli pre EÚ predstavovať potenciálne riziká z hľadiska 
finančnej stability, transparentnosti trhu, integrity trhu, ochrany investorov a 
spotrebiteľov a rovnosti podmienok; zdôrazňuje, že Komisia by mala mať zavedené 
núdzové postupy na zrušenie rozhodnutí o rovnocennosti v prípade potreby konať 
rýchlo so zreteľom na možné dôsledky núdzového zrušenia rozhodnutia o 
rovnocennosti; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby orgány dohľadu EÚ mali 
právomoci priameho dohľadu v prípade, že činnosti niektorých firiem z tretích krajín 
uznané podľa rámca EÚ pre rovnocennosť môžu mať vplyv na finančnú stabilitu, riadne 
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trhy alebo ochranu investorov;

69. pripomína, že je potrebné zabezpečiť interoperabilitu regulačného rámca EÚ s 
medzinárodne dohodnutými zásadami Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Rady 
pre finančnú stabilitu;

70. vyzýva na prijatie opatrení na posilnenie medzinárodnej úlohy a používania eura 
prostredníctvom dokončenia hospodárskej a menovej únie, únie kapitálových trhov a 
bankovej únie, podpory rozvoja referenčných hodnôt v mene euro pre komoditné trhy a 
posilnenia úlohy eura ako referenčnej meny;

71. domnieva sa, že v budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom by sa mala zaručiť 
rovnosť podmienok po prechodnom období, čo podporí stabilitu finančných trhov EÚ;

°

° °

72. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, európskym 
orgánom dohľadu a Európskej centrálnej banke.



PE648.524v02-00 20/21 RR\1213541SK.docx

SK

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia 10.9.2020

Výsledok záverečného hlasovania vo 
výbore

+:
–:
0:

37
10
10

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, 
Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, 
Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis 
Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José 
Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys 
Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore 
Lalucq, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-
Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, 
Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn 
Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf 
Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van 
Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Eva Kaili, Chris 
MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane 
Séjourné



RR\1213541SK.docx 21/21 PE648.524v02-00

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

37 +
ECR Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Christian Doleschal, Frances Fitzgerald, José Manuel 
García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva 
Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese 
Vaidere

Renew Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphane Séjourné, 
Stéphanie Yon-Courtin

S&D Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Margarida Marques, Csaba Molnár, Pina 
Picierno, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

10 -
GUE/NGL José Gusmão, Chris MacManus, Dimitrios Papadimoulis

ID Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos

10 0
ECR Derk Jan Eppink

NI Piernicola Pedicini

Renew Billy Kelleher

S&D Aurore Lalucq

Verts/ALE Damien Carême, Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania


