SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
286.
USNESENÍ SENÁTU
ze 12. schůze, konané dne 21. srpna 2013
k Zelené knize Dlouhodobého financování evropské ekonomiky /senátní tisky
č. K 62/09/
Senát
I.
1. je si vědom
potřeby adekvátního zajištění dlouhodobého financování evropské ekonomiky, ať již je
realizováno veřejnými či soukromými subjekty, s ohledem na nutnost značných investic
např. v oblasti energetiky či transevropských dopravních sítí;
2. vítá
proto předložení zelené knihy a zahájení veřejné konzultace, která by měla pomoci
identifikovat optimální řešení pro zlepšení a diverzifikování systému finančního
zprostředkování pro dlouhodobé investice;
II.
1. domnívá se,
že stabilní a předvídatelné prostředí pro podnikání, stejně jako jasný systém poskytování
dlouhodobého financování je významným předpokladem realizace důležitých investičních
projektů a tudíž je v zájmu EU jako celku;
2. zdůrazňuje,
že investice jsou základním předpokladem pro inovace a konkurenceschopnost, neboť
podporují návrat k udržitelnému růstu a tvorbu pracovních míst v Evropě;
3. připomíná však,
že velkou brzdou realizace nových investic je probíhající hospodářská a finanční krize a
její dopady (jako např. proces „oddlužování“, tzv. deleveraging), kdy banky ve snaze
stabilizovat svoji kapitálovou přiměřenost omezují poskytování úvěrů, a tím ještě více
ztěžují přístup firem k financování;
4. dodává,
že navzdory společné měnové politice čelí podniky v různých zemích eurozóny značně
odlišným úrokovým sazbám z úvěrů, kdy se především bankovní sektory v tzv.
programových zemích v důsledku krize důvěry dráže financují a podniky v příslušných

zemích mají přístup k úvěrům za horších podmínek, což ještě více brzdí možnost
ekonomického oživení a zároveň přispívá k fragmentaci vnitřního trhu EU;
5. podporuje
proto všechny kroky evropských institucí, které povedou ke stabilizaci bankovních sektorů
v postižených zemích, aby se znovu obnovil úvěrový kanál pro financování ekonomiky a
vytvořily podmínky pro obnovu růstu;
III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o dalších iniciativách navazujících na tuto zelenou knihu;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu
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