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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 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 článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

A. keďže všetky opatrenia, ktoré sa prijímajú na vytvorenie únie kapitálových trhov, 
(ÚKT) by mali mať za cieľ zlepšiť škálu možností financovania ponúkaných 
spoločnostiam a občanom, ako aj zväčšiť rozsah atraktívnejších investičných ponúk;

B. keďže doteraz prijaté opatrenia na dosiahnutie únie kapitálových trhov napredujú 
správnym smerom; keďže je však potrebné vykonať veľa práce, pokiaľ ide o presnosť, 
účinnosť a zjednodušenie prijatých opatrení;

C. keďže sociálna a hospodárska kríza vyplývajúca z pandémie ochorenia COVID-19 bude 
mať mimoriadne negatívny vplyv na MSP a retailových sporiteľov; keďže reakcia EÚ 
na pandémiu ochorenia COVID-19 v podobe európskeho plánu na oživenie 
hospodárstva by mala poskytnúť veľkú kapitálovú injekciu s cieľom zvýšiť prístup 
európskych podnikov k finančným prostriedkom;

Financovanie podnikov

1. vyzýva na odstránenie prekážok, a to aj zjednodušovaním právnych predpisov, s cieľom 
diverzifikovať zdroje financovania pre MSP, aby sa podporila schopnosť MSP získať 
prístup na kapitálové trhy a znížilo existujúce zvýhodňovanie dlhového financovania; 
poukazuje na to, že súčasná situácia spôsobuje, že MSP sú krehkejšie a zraniteľnejšie;

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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2. zastáva názor, že efektívnosť finančných trhov by sa mala zlepšiť, a že by sa malo 
uľahčiť kótovanie spoločností; podporuje vytvorenie a zvýšenie priority veľkého 
súkromného celoeurópskeho fondu, fondu prvej verejnej ponuky (IPO), na podporu 
MSP;

3. vyzýva na urýchlenie rozvoja rizikového kapitálu a súkromných kapitálových trhov v 
EÚ prostredníctvom zvýšenia dostupnosti finančných prostriedkov na investície 
rizikového kapitálu, rozvoja väčších fondov rizikového kapitálu v pokročilom štádiu, 
systémov daňových stimulov pre rizikový kapitál a investície podnikateľských anjelov a 
aktívnych trhov s IPO pre spoločnosti podporované rizikovým kapitálom;

4. žiada o vyrovnanie zaobchádzania s hotovostnými a syntetickými sekuritizáciami, 
zaobchádzania s regulatórnym kapitálom a likviditou s krytými dlhopismi a s úvermi, 
ako aj s požiadavkami na zverejňovanie a náležitú starostlivosť v prípade krytých 
dlhopisov a jednoduchej, transparentnej a štandardizovanej (STS) sekuritizácie;

5. žiada cielené opatrenia v rámci právnych predpisov o trhu s cennými papiermi s cieľom 
urýchliť oživenie po kríze súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19; podporuje 
zmeny v nariadení o prospekte, smernici o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID), 
nariadení o sekuritizáciách a nariadení o zneužívaní trhu s cieľom uľahčiť investície do 
reálnej ekonomiky, najmä do MSP, a umožniť novým účastníkom a novým výrobkom 
vstup na trhy, zachovať ochranu spotrebiteľov a integritu trhu;

Podpora dlhodobých a cezhraničných investícií a finančných produktov

6. žiada členské štáty, aby zmenili svoje vnútroštátne daňové rámce s cieľom znížiť 
daňové prekážky cezhraničných investícií vrátane postupov zrážkovej dane, a aby 
zvýšili financovanie dlhodobých investičných príležitostí zo strany investorov, a tým 
zlepšili návratnosť dlhodobých úspor pre občanov EÚ;

7. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť právnu istotu cezhraničných investícií tým, že sa 
vnútroštátne konkurzné konania stanú účinnejšími a efektívnejšími;

8. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej napredovať vo vykonávaní skutočne jednotného súboru 
pravidiel pre finančné služby na vnútornom trhu;

9. zdôrazňuje potrebu podporovať dôchodkové zabezpečenie; víta celoeurópsky osobný 
dôchodkový produkt (PEPP); pripomína členským štátom, že produkty typu PEPP 
musia podliehať rovnakému daňovému zaobchádzaniu ako vnútroštátne dôchodkové 
produkty, aby sa stali možnosťou pre sporiteľov;

10. nabáda členské štáty, aby podporovali viacpilierové dôchodkové systémy vrátane 
zamestnaneckých dôchodkových systémov ako spôsob na zlepšenie dynamiky trhu a 
stimulov na investovanie; domnieva sa, že súkromné dôchodky by sa mali revitalizovať 
a zatraktívniť; podporuje účasť investorov na dlhodobých produktoch s daňovými 
úľavami alebo výnimkami;

11. 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 
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poradenstvo; žiada Komisiu a orgán EIOPA, aby zvážili úpravu kapitálových 
požiadaviek investícií do vlastného kapitálu a súkromného dlhu, najmä pokiaľ ide o 
MSP;

Architektúra trhu

12. zdôrazňuje, že je potrebné, aby európske a vnútroštátne orgány dohľadu preklenuli 
svoje rozdielne názory; vyzýva na konvergenciu dohľadu s cieľom presadzovať 
spoločný európsky model vedený Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy 
(ESMA), aby sa obmedzili existujúce prekážky cezhraničných finančných operácií;

13. poznamenáva, že regulácia finančných služieb je veľmi zložitým podnikom s reguláciou 
na medzinárodnej, európskej a vnútroštátnej úrovni; nabáda všetky príslušné subjekty, 
aby riešili túto zložitosť s cieľom zaručiť proporcionalitu finančnej regulácie a odstrániť 
zbytočnú administratívnu záťaž;

Retailoví investori

14. je znepokojený tým, že zapojenie retailových investorov do finančných trhov je aj 
naďalej nízke; požaduje opatrenia na podporu retailových investícií vzhľadom na 
demografické výzvy, ktorým EÚ čelí, a to zvýšením účasti retailových investorov na 
kapitálových trhoch prostredníctvom atraktívnejších a vhodných osobných 
dôchodkových produktov;

15. zdôrazňuje, že prístup na finančné trhy by mal byť možný pre všetky podniky v súlade 
so zásadou „rovnaké podnikanie, rovnaké pravidlá“;

16. pripomína existenciu rôznych nedostatkov v právnych predpisoch o štrukturalizovaných 
retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení 
(PRIIP), ktoré 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 úroveň 1, najmä pokiaľ ide o scenáre výkonnosti; vyjadruje 
poľutovanie nad oneskorením pri prijímaní právnych predpisov o PRIIP na úrovni 2, 
ktoré sa bude prekrývať s prvým preskúmaním PRIIP, čo zvyšuje právnu neistotu a 
náklady pre zainteresované strany;

17. naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila rozlišovanie medzi profesionálnymi a 
retailovými investormi na všetkých úrovniach MiFID, čo umožňuje prispôsobiť 
zaobchádzanie s klientmi podľa ich znalostí a skúseností na trhoch; žiada Komisiu, aby 
zvážila zavedenie kategórie poloprofesionálnych investorov s cieľom lepšie reagovať na 
realitu účasti na finančných trhoch;

18. zastáva názor, 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 je potrebné ich zjednodušenie;

19. vyzýva na zmenu právnych predpisov s cieľom zabezpečiť prístup k nezávislému 
poradenstvu finančných sprostredkovateľov a zároveň zabrániť podpore vlastných 
finančných produktov inštitúcií a zabezpečiť spravodlivý predaj finančných produktov;



PE648.524v01-00 6/6 PR\1201158SK.docx

SK

Finančné vzdelávanie

20. zdôrazňuje, že finančné vzdelávanie je potrebné na prekonanie nízkeho zapojenia 
retailových investorov do finančných trhov, ktoré je spôsobené nedostatkom vedomostí, 
nedôverou a neochotou riskovať;

21. zdôrazňuje, že finančné vzdelávanie je strednodobým nástrojom, ktorý obohacuje 
finančný systém a predstavuje dobrý krok pre zapojenie retailových investorov do 
finančných trhov;

22. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zahrnuli programy finančnej gramotnosti do 
školských osnov zameraných na rozvoj nezávislosti vo finančných otázkach; navrhuje 
začlenenie tejto témy do programu pre medzinárodné hodnotenie žiakov (PISA);

Digitalizácia

23. zastáva názor, že digitalizácia finančných služieb môže byť katalyzátorom mobilizácie 
kapitálu v EÚ a zároveň znižovať prekážky a zvyšovať účinnosť dohľadu; zdôrazňuje, 
že rámec EÚ s prísnymi normami kybernetickej bezpečnosti by podporil budovanie únie 
kapitálových trhov;

24. zdôrazňuje, že tzv. sandboxes (pieskoviská) môžu byť vhodným nástrojom na 
posilnenie inovácie a konkurencieschopnosti odvetvia finančných služieb; žiada 
Komisiu, aby vytvorila celoeurópsky sandbox pre finančné služby;

Úloha EÚ na globálnych trhoch

25. poukazuje na to, že Európa súťaží o kapitál na globálnom trhu, a že hlbšie, 
integrovanejšie a efektívnejšie európske kapitálové trhy sú rozhodujúce pre ochranu 
hospodárskej zvrchovanosti Európy, používanie eura v tretích krajinách a prilákanie 
zahraničných investorov;

26. opätovne zdôrazňuje, že v právnych predpisoch EÚ sa stanovuje možnosť považovať 
pravidlá tretích krajín za rovnocenné na základe 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;

27. 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;

°

° °

28. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


