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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie konsultacji w sprawie unii rynków kapitałowych i 

podkreśla konieczność wyciągania wniosków z kryzysów, tak aby wzmocnić stabilność 

rynków, ułatwić finansowanie gospodarki ze źródeł pozabankowych oraz inwestowanie w 

gospodarkę realną, a także doprowadzić do długotrwałego i zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego; jest przekonany, że inicjatywa ta, dzięki zwiększeniu dostępu do 

finansowania i odblokowaniu inwestycji, może stać się ważnym narzędziem 

umożliwiającym Europie powrót na drogę zrównoważonego pod względem społecznym i 

środowiskowym wzrostu gospodarczego; 

2. podkreśla potrzebę uwzględniania szerszego globalnego kontekstu, w szczególności jeśli 

chodzi o terminy przedstawiania i treść wniosków ustawodawczych mających na celu 

ochronę i wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności sektora finansowego UE, 

poprawę klimatu inwestycyjnego i przyciągnięcie przepływów finansowych do Unii, a 

także zapewnienie wzajemnego dostępu do międzynarodowych rynków finansowych; 

podkreśla w tym kontekście potrzebę ściślejszej współpracy Komisji z organami 

międzynarodowymi takimi jak Rada Stabilności Finansowej oraz Międzynarodowa 

Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO); 

3. podkreśla, że unijne rozporządzenie w sprawie usług finansowych powinno służyć 

gospodarce realnej; uważa w związku z tym, że rozporządzenie powinno być spójne i 

proporcjonalne; 

4. zwraca uwagę, że gospodarka realna jest wciąż w ogromnym stopniu zależna od banków, 

co sprawia, że odczuwa ona skutki ograniczenia akcji kredytowej ze strony banków; jest 

przekonany, że należy znaleźć alternatywne źródła finansowania, w szczególności przez 

intensywniejsze wykorzystanie kapitału wysokiego ryzyka; 

5. z zadowoleniem przyjmuje przewidywaną dywersyfikację kanałów finansowania, w 

ramach której powinno się uzupełniać istniejące kanały i promować te instrumenty, które 

okazały się skuteczne, a także uwzględniać specyfikę finansowania, którego na różnych 

etapach rozwoju potrzebują innowacyjne przedsiębiorstwa takie jak przedsiębiorstwa typu 

start-up; kładzie nacisk na potrzebę zmniejszania obciążeń administracyjnych, w 

szczególności w przypadku MŚP, oraz uchwalania przez UE przepisów zgodnych z 

zasadami pomocniczości, proporcjonalności, spójności, skuteczności i wykonalności, aby 

sprzyjać wydajnym, płynnym i racjonalnym kosztowo rynkom kapitałowym; 

6. jest zaniepokojony złożonością regulacji, niejednokrotnie wielowarstwowych oraz 

prowadzących do różnych i sprzecznych ze sobą skutków; apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dogłębnej oceny kosztów przestrzegania rozporządzenia w sprawie 

usług finansowych, w szczególności dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, w celu 

redukcji tych kosztów tam, gdzie jest to właściwe; 

7. podkreśla istotną rolę banków jako pośredników na rynkach kapitałowych; podkreśla, że 
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pośrednictwo finansowe ma kluczowe znaczenie dla właściwej oceny ryzyka i potrzeb 

potencjalnych inwestorów; 

8. podkreśla potrzebę stworzenia środowiska sprzyjającego inwestycjom, eliminującego 

bariery zniechęcające do długoterminowych inwestycji, np. wymogi kapitałowe 

zniechęcające do długoterminowych inwestycji w infrastrukturę; 

9. uważa, że dzięki usunięciu restrykcji i barier w ewentualnym stosowaniu instrumentów 

finansowych takich jak obligacje czy akcje unia rynków kapitałowych powinna też 

dopilnować, aby przedsiębiorstwa mogły dokonywać wyboru między różnymi rodzajami 

finansowania; 

10. przypomina, że brak informacji o sytuacji finansowej MŚP stanowi jedną z głównych 

barier dla inwestycji w przedsiębiorstwa tego typu; apeluje do Komisji o dogłębne 

rozważenie sposobów na poprawę dostępu inwestorów do przejrzystych i 

porównywalnych danych dotyczących MŚP; uważa, że przygotowanie specjalnej bazy 

danych mającej na celu gromadzenie, na zasadzie dobrowolności, informacji finansowych 

o MŚP i przedsiębiorstwach typu start-up mogłoby stanowić pomocne źródło informacji 

dla inwestorów; 

11. z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie konsultacji na temat przeglądu dyrektywy w 

sprawie prospektu emisyjnego oraz wysiłki w kierunku usunięcia barier regulacyjnych w 

dostępie do sekurytyzacji; apeluje o ożywienie rynku sekurytyzacji, przez unikanie 

nadmiernie preskryptywnej i szczegółowej definicji prostej, przejrzystej i unormowanej 

sekurytyzacji; popiera inicjatywę Komisji mającą na celu utworzenie rejestru 

sekurytyzacji „wysokiej jakości”; szczególnie podkreśla konieczność otwarcia rynków 

finansowych oraz rozszerzenia możliwości uzyskania finansowania przez MŚP i spółki o 

średniej kapitalizacji; w związku z tym wzywa do rozważenia „punktów odniesienia dla 

MŚP” umożliwiających bankom porównywanie i wycenę kredytów; postuluje o 

ułatwianie dostępu do finansowania długoterminowego oraz o utworzenie 

ogólnoeuropejskiego rynku lokat prywatnych promującego kapitał wysokiego ryzyka oraz 

instrumentów alternatywnych takich jak pożyczki i finansowanie społecznościowe; 

zwraca się do Komisji o zastanowienie się nad koncepcją „schodkowego” finansowania w 

ramach unii rynków kapitałowych, podejmując kwestie dotyczące różnorodności potrzeb 

spółek w zakresie finansowania na różnych etapach rozwoju; 

12. jest zdania, że dostęp do finansowania, szczególnie dla MŚP, ma kluczowe znaczenie dla 

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; zauważa, że przynoszące zyski banki 

oraz wydajność rynków kapitałowych stanowią warunki dostępu do finansowania; 

13. wzywa Komisję do uwzględnienia specyfiki poszczególnych rynków i proponowania 

zmian tylko w tych obszarach, w których interwencje są konieczne do wyeliminowania 

istniejących barier; jest przekonany, że podstawą inicjatywy dotyczącej unii rynków 

kapitałowych powinno być podejście oddolne i dzielenie się przez państwa najlepszymi 

praktykami, wzmocnienie lokalnych rynków kapitałowych i lokalnych ekosystemów – 

przy czym harmonizacja przepisów powinna następować jedynie, jeżeli zajdzie taka 

konieczność – oraz środki pozwalające uniknąć negatywnych skutków nadmiernie 

rygorystycznego wdrażania; 

14. apeluje do Komisji, by w swoich inicjatywach politycznych związanych z wdrożeniem 
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unii rynków kapitałowych uwzględniła różne struktury gospodarcze i kulturowe MŚP w 

różnych państwach członkowskich; 

15. podkreśla, że kapitał private equity i kapitał venture stanowią interesujące alternatywne 

źródła finansowania, szczególnie dla przedsiębiorstw typu start-up; apeluje do Komisji o 

opracowanie dodatkowych instrumentów wykorzystujących doświadczenia europejskich 

funduszy venture capital i europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; 

16. podkreśla znaczenie całościowych i przekrojowych ocen skutków oraz wzywa Komisję do 

podjęcia szczegółowych konsultacji w kwestiach ważnych dla wszystkich 

zainteresowanych stron oraz do zapewnienia spójności aktów delegowanych i 

wykonawczych. 

17. zauważa, że tworzenie przepisów nie zawsze jest najlepszą odpowiedzią polityczną oraz 

że należy odpowiednio brać pod uwagę środki nieustawodawcze i rynkowe; 
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