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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dalším rozvoji unie kapitálových trhů (CMU): lepší přístup, zejména malých a 
středních podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti 
retailových investorů
(2020/2036(INI))

Evropský parlament,

s ohledem na zprávu skupiny na vysoké úrovni pro budoucí unii kapitálových trhů (Next 
CMU) z října 2019,

– s ohledem na zprávu fóra na vysoké úrovni o unii kapitálových trhů ze dne 10. června 
2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. března 2020 s názvem „Strategie pro 
udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky“ (COM(2020)0103),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 týkající se vytváření unie 
kapitálových trhů1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o hodnocení a výzvách regulace 
finančních služeb v EU: dopady a cesta směrem k efektivnějšímu a účinnějšímu rámci 
EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů2,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že všechny kroky směřující k vytvoření unie kapitálových trhů 
(CMU) by měly mít za cíl zlepšit rozsah možností financování nabízených 
společnostem a občanům, jakož i zvýšit rozsah atraktivnějších investičních nabídek;

B. vzhledem k tomu, že až dosud přijaté kroky k dosažení unie kapitálových trhů směřují 
správným směrem; vzhledem k tomu, že je třeba ještě mnoho vykonat, pokud jde o 
přesnost, efektivitu a zjednodušení přijímaných opatření;

C. vzhledem k tomu, že sociální a hospodářská krize, jež je důsledkem pandemie COVID-
19, bude mít zvláště negativní dopad na MSP a drobné střadatele; vzhledem k tomu, že 
reakce EU na COVID-19 prostřednictvím evropského plánu na podporu oživení by 
měla poskytnout značnou kapitálovou injekci s cílem zvýšit přístup evropských podniků 
k financování;

1 Úř. věst.  C 265, 11.8.2017, s. 76.
2Úř. věst. C 11, 10.7.2018, s. 24.
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Financování podniků

1. vyzývá k tomu, aby byly odstraněny překážky, a to včetně zjednodušení právních 
předpisů, diverzifikaci zdrojů financování MSP, s cílem podpořit schopnost MSP získat 
si přístup na kapitálové trhy a snížit stávající zvýhodnění dluhového financování; 
poukazuje na to, že stávající situace zvyšuje křehkost a zranitelnost MSP;

2. zastává názor, že je třeba zlepšit účinnost finančních trhů a že je třeba usnadnit kótování 
společností; vybízí k vytvoření a upřednostnění rozsáhlého celoevropského fondu, 
fondu pro primární veřejné nabídky (IPO), na podporu MSP;

3. vyzývá k urychlenému rozvoji evropských trhů s rizikovým kapitálem  a soukromých 
kapitálových trhů zvýšením dostupnosti financování investic v oblasti rizikového 
kapitálu a  rozvojem rozsáhlejších  fondů rizikového kapitálu v pozdním stadiu, systému 
daňových pobídek pro rizikový kapitál a investice „andělských investorů“ a aktivních 
trhů s primárními veřejnými nabídkami pro společnosti podporované rizikovým 
kapitálem;

4. požaduje sladění nakládání s hotovostí a syntetických sekuritizací, nakládání s 
regulatorním kapitálem a likviditou s nakládáním s krytými dluhopisy a úvěry, i s 
požadavky na zveřejňování a náležitou péči pro kryté dluhopisy a jednoduchou, 
transparentní a standardizovanou sekuritizaci;

5. vyzývá, aby byla přijata cílená opatření v oblasti právních předpisů pro trhy s cennými 
papíry za účelem urychlení oživení po krizi COVID-19; podporuje změny v nařízení o 
prospektu, ve směrnici o trzích finančních nástrojů  (MIFID), v nařízení o sekuritizaci a 
nařízení o zneužívání trhu, a to pro usnadnění investic do reálné ekonomiky, zejména do 
MSP, aby se umožnilo novým subjektům a produktům vstoupit na trhy a byla zajištěna 
ochrana spotřebitele a integrita trhu;

Podpora dlouhodobých a přeshraničních investic a finančních produktů

6. žádá členské státy, aby pozměnily své vnitrostátní daňové rámce s cílem snížit daňové 
překážky přeshraničním investicím, včetně postupů výběru daní, a aby zvýšily 
financování dlouhodobých investičních příležitostí ze strany investorů, a zlepšily tak 
návratnost dlouhodobého spoření pro občany EU;

7. poukazuje na to, že je důležité zvýšit právní jistotu pro přeshraniční investice tím, že se 
zvýší účinnost a účelnost vnitrostátních postupů insolvence;

8. zdůrazňuje, že je nezbytné dále pokročit při zavádění skutečně jednotného souboru 
pravidel pro finanční služby na vnitřním trhu;

9. zdůrazňuje, že je třeba podpořit penzijní pojištění; vítá panevropský osobní penzijní 
produkt (PEPP); připomíná, že je třeba, aby se na panevropské osobní produkty 
vztahovalo stejné daňové zacházení jako na vnitrostátní penzijní produkty, aby se tak 
staly jednou z možnosti pro střadatele;

10. vybízí členské státy, aby prosazovaly penzijní systémy o více pilířích včetně plánů 
zaměstnaneckého penzijního pojištění jako způsobu, jak zlepšit tržní dynamiku a zvýšit 
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pobídky k investování; vyjadřuje přesvědčení, že je třeba oživit soukromé důchody a 
učinit je atraktivnější; vybízí k účasti investorů na dlouhodobých produktech, na něž by 
se vztahovalo snížení daní nebo politiky daňových výjimek;

11. připomíná, že směrnice Solventnost II vyžaduje provedení přezkumu do konce roku 
2020 a že Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(EIOPA) poskytne Komisi technické poradenství po konzultacích s různými 
zúčastněnými stranami; požaduje, aby Komise a EIOPA zvážily úpravu kapitálových 
požadavků pro investování do základního kapitálu a soukromých dluhů, zejména MSP;

Tržní architektura

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby evropské a vnitrostátní orgány dohledu překonaly vzájemné 
rozdíly; vyzývá ke sbližování v oblasti dohledu, aby se prosadil společný evropský 
model, pod vedením Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), na snížení 
stávajících překážek pro přeshraniční finanční operace;

13. připomíná, že regulace finančních služeb je velmi složitý projekt, který zahrnuje 
regulace na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni; vybízí všechny zúčastněné 
strany, aby se touto složitostí zabývaly pro zajištění proporcionality finanční regulace a 
pro odstranění zbytečné administrativní zátěže;

Retailoví investoři

14. je znepokojen tím, že zapojení retailových investorů do finančních trhů zůstává slabé; 
vyzývá k přijetí opatření na podporu retailového investování s ohledem na 
demografické výzvy, kterým EU čelí, a to zvýšením účasti retailových investorů na 
kapitálových trzích prostřednictvím atraktivnějších a vhodnějších osobních penzijních 
produktů;

15. zdůrazňuje, že přístup na finanční trhy by měl být umožněn všem podnikům podle 
zásady „stejné podnikání, stejná pravidla“;

16. připomíná existenci různých nedostatků právních předpisů o strukturovaných 
retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou 
(PRIIPs), jimiž by se měl zabývat příští přezkum; očekává, že úroveň 2 právních 
předpisů  o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných 
produktech s investiční složkou o sdělení klíčových informací bude dodržovat úroveň 1, 
zejména ve vztahu ke scénářům výkonnosti; vyjadřuje politování nad zpožděním v 
přijímání předpisů úrovně 2 PRIIPs, jež se bude překrývat s prvním přezkumem PRIIPs 
a přinese právní nejistotu a náklady zúčastněným stranám;

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila diferenciaci mezi profesionálními a retailovými 
investory na všech úrovních směrnice MIFID umožňující přizpůsobit na míru přístup k 
zákazníkům na základě jejich znalostí a zkušeností na trzích; požaduje, aby Komise 
zvážila zavedení kategorie poloprofesionálních investorů s cílem lépe reagovat na 
realitu v oblasti účasti na finančních trzích;

18. zastává názor, že stávající rámec pro podávání zpráv v rámci směrnice MIFID II a 
nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) je velmi nákladný a složitý a brzdí 
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účinnost systému; domnívá se, že je proto zapotřebí jej zjednodušit;

19. vyzývá ke změně právních předpisů, aby byl zajištěn přístup k nezávislému poradenství 
ze strany finančních zprostředkovatelů a aby se zamezilo prosazování finančních 
produktů vlastní instituce a zajistil spravedlivý marketing finančních produktů;

Finanční vzdělávání

20. zdůrazňuje, že aby bylo možno překonat nízké zapojení retailových investorů do 
finančních trhů, založené na nedostatku znalostí, nedůvěře a odporu k riziku, je 
zapotřebí vzdělávání ve finanční oblasti;

21. zdůrazňuje, že finanční vzdělávání je střednědobý nástroj, který obohacuje finanční 
systém a je krokem správným směrem pro zapojení retailových investorů do finančních 
trhů;

22. naléhavě vyzývá členské státy, aby začlenily programy finanční gramotnosti do 
školních osnov zaměřených na získání autonomie ve finančních záležitostech; navrhuje 
zařazení tohoto tématu do studie Programu pro mezinárodní hodnocení žáků (PISA);

Digitalizace

23. zastává názor, že digitalizace finanční služeb může být katalyzátorem pro mobilizaci 
kapitálu v EU a  současně pro snížení překážek a zvýšení účinnosti dohledu; 
zdůrazňuje, že k unii kapitálových trhů by přispěl rámec EU s vysokými standardy 
kybernetické bezpečnosti;

24. poukazuje na to, že vhodným nástrojem k posílení inovací a konkurenceschopnosti 
odvětví finančních služeb by mohly být „sandboxy“ ; žádá Komisi, aby vytvořila 
celoevropský „sandbox“ (tj. druh bezpečného prostředí) pro finanční služby;

Úloha EU na globálních trzích

25. poukazuje na to, že Evropa soutěží o kapitál na globálním trhu a že v důsledku toho jsou 
pro ochranu evropské hospodářské suverenity, používání eura ve třetích zemích a 
přilákání zahraničních investorů kriticky důležité hlubší, integrovanější a účinnější 
evropské kapitálové trhy;

26. znovu opakuje, že právní předpisy EU poskytují možnost považovat pravidla třetích 
zemí za rovnocenná na základě přiměřené a na rizikách založené analýzy a že taková 
rozhodnutí by měla být přijímána prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci; 
připomíná, že EU může jednostranně kdykoli stáhnout jakékoli rozhodnutí o 
rovnocennosti;

27. vyzývá k přijetí kroků na posílení mezinárodní úlohy a používání eura dokončením 
hospodářské a měnové unie, unie kapitálových trhů a bankovní unie, podporou rozvoje 
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referenčních hodnot založených na euru pro komoditní trhy a posílením úlohy eura jako 
referenční měny;

°

° °

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


