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Slovenské predsedníctvo
dosiahlo významný úspech
ložená Výboru stálych predstaviteľov na
schválenie v mene Rady. Parlament a Rada sa
následne vyzvú k prijatiu tohto nariadenia v
prvom čítaní.

SlovenSké predSedníctvo
doSiahlo významný úSpech
v oblaSti finančných Služieb

Minister financií SR Peter Kažimír

výSledok v únii kapitálových
trhov: dohoda na tzv.
proSpektoch či „životopiSe“ firmy
Predsedníctvo dosiahlo so zástupcami Európskeho parlamentu predbežnú dohodu na
nových pravidlách týkajúcich sa takzvaných
prospektov uverejňovaných pri vydávaní a ponúkaní cenných papierov.
Toto nariadenie pomôže spoločnostiam získať prístup na európske kapitálové trhy tým, že
ich odbremení od niektorých administratívnych
formalít. Naším cieľom je pritom posilniť okrem
bankového financovania aj úlohu trhového financovania v rámci európskeho hospodárstva.
V návrhu sa stanovuje obmedzenie jednej z
hlavných regulačných prekážok, ktorým spoločnosti čelia pri vydávaní majetkových a
dlhových cenných papierov. Cieľom je zjednodušenie administratívnych povinností týkajúcich sa uverejňovania prospektov spôsobom,
ktorý stále zabezpečuje dostatočnú informovanosť investorov.
Návrh nariadenia je kľúčovým prvkom plánu EÚ na vytvorenie plne funkčnej únie kapitálových trhov do konca roka 2019. Zároveň
je jedným z opatrení zameraných na zlepšenie
podnikateľského prostredia, ktoré sa stanovujú
v Investičnom pláne pre Európu z dielne EÚ.
Prospekty predstavujú informácie o spoločnosti, na základe ktorých sa investori môžu
rozhodnúť, či kúpia cenné papiere, ktoré táto
spoločnosť vydáva alebo ponúka. Podľa zákona je ich zverejnenie povinné pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie. Papierovanie a súvisiace náklady
však môžu odrádzať od vydávania alebo ponúkania cenných papierov najmä malé a stredné podniky.
V nasledujúcom období bude dohoda pred-
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Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech v oblasti finančných služieb, keď sa
mu podarilo ukončiť viac ako tri roky trvajúce
rokovania o znení Nariadenia o fondoch peňažného trhu. Návrh nariadenia je súčasťou
medzinárodného úsilia o vytvorenie regulačného rámca pre subjekty tieňového bankovníctva. V novembri SK PRES uzavrelo politickú dohodu s Európskym parlamentom a Európskou komisiou o princípoch budúceho fungovania FPT v EÚ a Výbor stálych zástupcov
(COREPE) schválil finálny text Nariadenia.
Fondy peňažného trhu (FPT) v EÚ spravujú
aktíva v hodnote vyššej ako 1 000 miliárd eur.
FPT sú podielové alebo investičné fondy, ktoré
investujú do krátkodobých finančných nástrojov. Pre firmy predstavujú dôležitý zdroj krátkodobého financovania, zatiaľ čo investorom
ponúkajú efektívnu alternatívu k terminovaným účtom.
Hoci ide o najmenej rizikovú kategóriu fondov, v období finančnej krízy došlo k výrazným poklesom ich likvidity. Tieto výkyvy následne odštartovali medzinárodnú diskusiu o
tom, ako zabezpečiť peňažné fondy, aby boli
odolnejšie voči krízovým situáciám na finančnom trhu.
Hlavným cieľom navrhovanej legislatívy je
zvýšiť schopnosť fondov odolávať tlakom spojeným s vyplácaním výnosov v stresových
trhových podmienkach tak, aby neboli ohrozené investície vkladateľov. Nariadenie ukladá
FPT povinnosť investovať do kvalitných a bezpečných aktív, sprísňuje požiadavky na zverejňovanie informácii o portfóliu, obmedzuje
závislosť týchto fondov od externých ratingových agentúr a zavádza preventívne mechanizmy na zabezpečenie dostatočnej likvidity
a lepšie riadenie rizík.
Návrh zverejnila Európska komisia ešte v
roku 2013. V apríli 2015 prijal Európsky parlament pozmeňujúce návrhy k pôvodnému návrhu Európskej komisie, v ktorých odporučil
vytvorenie nových druhov fondov peňažného
trhu. Na úrovni Rady EÚ bol po dlhých a náročných rokovaniach schválený kompromisný
návrh (tzv. General Approach) tohto nariadenia v júni 2016.
SK PRES okamžite odštartovalo politické
rokovania s Európskym parlamentom a Európskou komisiou (tzv. trialógy) s cieľom nájsť
riešenie prijateľné pre všetky tri inštitúcie a dohodnúť výslednú podobu legislatívneho textu.
SK PRES pod vedením Kamila Šaška zastupovalo záujmy Rady EÚ a jej 28 členských

štátov na celkovo piatich trialógoch. K zásadnému posunu prišlo v novembri 2016, najmä
vďaka predchádzajúcim úspešným rokovaniam
SK PRES na bilaterálnej úrovni.
Paralelne s politickými negociáciami prebiehali technické stretnutia, na ktorých sa zúčastňovali národní experti z ministerstva financií a Národnej banky Slovenska. Na základe politickej dohody bolo pripravené finálne
kompromisné znenie Nariadenia, ktoré podporili členské štáty, ako aj EP a EK. Text ešte
prejde jazykovými úpravami a Nariadenie by
malo vstúpiť do platnosti v priebehu nasledujúceho roka.

inveStičný plán
pre európu: predSedníctvo
dohodlo StanoviSko rady
k rozšíreniu efSi
Rada ECOFIN odsúhlasila svoje stanovisko
k návrhu na predĺženie trvania Európskeho
fondu pre strategické investície (EFSI), hlavnej
iniciatívy EÚ v rámci „Investičného plánu pre
Európu“.
Spoločný kompromis spočíva v rozšírení
EFSI z hľadiska trvania a finančnej kapacity,
vďaka čomu by sa do roku 2020 zmobilizovali
investície vo výške najmenej pol bilióna eur
investícií. Zavádza tiež viacero praktických
vylepšení s cieľom zohľadniť získané poznatky
z prvého roka implementácie.
Európa dnes čelí mnohým výzvam a jednou
z nich je potreba podporovať investície. Všetci
musíme priložiť ruku k dielu. Dohoda znamená
konkrétny výsledok snaženia v rámci jednej z
našich hlavných priorít v súlade s bratislavskou
cestovnou mapou zo septembra a zároveň predstavuje dôležitý krok správnym smerom. Som
presvedčený, že väčší, inteligentnejší a efektívnejší EFSI podporený dobre fungujúcou
úniou kapitálových trhov je tá správna cesta.
Rokovania s Európskym parlamentom sa
začnú hneď po tom, ako Parlament schváli svoju rokovaciu pozíciu.
Komisia sa domnieva, že EFSI dosahuje svoje ciele a že zachovanie schémy na podporu investícií je oprávnené. Poukazuje na to, že tri
hodnotenia EFSI, vrátane externého nezávislého hodnotenia, sa zhodujú na jeho doterajšom
úspechu a na potrebe posilniť túto iniciatívu.
Od spustenia investičného plánu došlo k
zlepšeniu podmienok pre investície v rámci
EÚ. Dôvera v hospodárstvo sa postupne obnovuje a plán už prináša výsledky. EFSI, zriadený v polovici roka 2015, je na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa: 315 miliárd eur v dodatočných investíciách do polovice roka 2018.
Prináša nad očakávania dobré výsledky pre
MSP. Predpokladá sa, že projekty schválené
do novembra 2016 uvedú do pohybu 154 miliárd € v celkových investíciách v rámci 27
členských štátov a podporia viac ako 376 000
MSP.

