
Usługi bankowe  
i finansowe

Instytucje i rynki finansowe odgrywają kluczową rolę w procesie stabilizacji i wzrostu gospodarki UE. Wspomniane instytucje i rynki zapewnia-
ją finansowanie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom, umożliwiają osobom fizycznym oszczędzanie i inwestowanie, ubezpieczają 
od ryzyka i ułatwiają dokonywanie płatności.

Zakłócenie systemu finansowego może mieć daleko idące konsekwencje. Kryzys finansowy z 2008 r. potwierdził, że żadne państwo UE nie 
jest w stanie zarządzać sektorem finansowym ani sprawować nadzoru nad stabilnością finansową w pojedynkę. W następstwie kryzysu 
UE przeprowadziła ambitne reformy służące wzmocnieniu unijnego systemu finansowego i poprawieniu zdolności UE do radzenia sobie ze 
wstrząsami finansowymi i gospodarczymi w przyszłości. Działania w tym zakresie obejmowały wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony 
depozytów na wypadek upadłości banku.

UE prowadzi działania na rzecz zapewnienia solidności i bezpieczeństwa 
systemu finansowego oraz zagwarantowania, aby jednolity rynek oferował 
konsumentom i przedsiębiorstwom potrzebne im produkty finansowe.

Co robi UE?
UE zamierza stworzyć silny, bezpieczny sektor 
finansowy, wzmacniając nadzór nad insty-
tucjami finansowymi i przyjmując przepisy 
regulujące kwestie związane ze złożonymi 
produktami finansowymi. Komisja Europejska 
kontynuuje prace nad utrzymaniem stabilnego 
i odpornego systemu finansowego, a także 
zamierza odnieść się do pozostałych czynni-
ków ryzyka i dostosowywać ramy regulacyjne 
do postępu technologicznego i gospodarczego.

W jednolitym zbiorze przepisów ustano-
wiono wspólne zasady dotyczące nadzoru 
nad wymogami kapitałowymi dla banków, 
zwiększenia ochrony deponentów 
i zarządzania bankami znajdującymi 
się w trudnej sytuacji. W ramach 
unii bankowej odpowiedzialność za 
sprawowanie nadzoru bankowego 
oraz za restrukturyzację i uporządko-
waną likwidację banków przeniesiono 
z organów na szczeblu krajowym 
na organy na szczeblu unijnym w  
19 państwach członkowskich nale-
żących do strefy euro. Unia rynków 
kapitałowych stworzyła ramy nie-
zbędne do uruchomienia kapitału 
na poziomie Europy i przekierowania 

go do wszystkich przedsiębiorstw, uwzględ-
niając małe i średnie przedsiębiorstwa, oraz 
przeznaczenia go na realizację projektów 
infrastrukturalnych, które wymagają takiego 
kapitału do tego, by się rozwijać i tworzyć 
nowe miejsca pracy.

Jak dotąd nie ustanowiono jeszcze w pełni 
zintegrowanego jednolitego unijnego rynku 
konsumenckich usług finansowych, które 
nadal są świadczone głównie na szczeblu 
krajowym. Utrudnia to konsumentom uzyska-
nie transgranicznego dostępu do produktów 
finansowych, takich jak rachunki bankowe, 

karty kredytowe, kredyty hipoteczne i ubez-
pieczenia lub przenoszenie takich produktów 
za granicę. UE podejmuje wysiłki na rzecz 
zagwarantowania, aby usługi finansowe były 
lepiej przystosowane do potrzeb konsumen-
tów i inwestorów detalicznych. Na przykład 
wdrożono środki na rzecz zagwarantowania 
prawa do dostępu do podstawowych nume-
rów rachunków bankowych na terytorium 
całej UE. UE dąży również do lepszego wyko-
rzystania potencjału cyfryzacji i zmian tech-
nologicznych, aby poprawić dostępność usług 
finansowych dla konsumentów.

UE przedstawiła Plan działania 
w zakresie finansowania zrównowa-
żonego wzrostu gospodarczego, który 
jest inwestycją uwzględniającą kwestie 
środowiskowe, społeczne i związane 
z zarządzaniem. Plan ten stanowi część 
wysiłków podejmowanych przez unię 
rynków kapitałowych na rzecz połączenia 
finansowania ze szczególnymi potrze-
bami gospodarki europejskiej z korzyścią 
dla planety i naszego społeczeństwa. 
Jego realizacja jest również jednym 
z najważniejszych kroków w kierunku 
wdrożenia porozumienia paryskiego  
i programu UE na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/topics/banking-and-finance_pl
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ONLINE
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych 
UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl

OSOBIŚCIE
W całej Europie znajdują się setki lokalnych ośrodków informacji UE.

Adres najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie:  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

TELEFONICZNIE LUB DROGĄ MAILOWĄ
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na 
temat Unii Europejskiej.

Można się z nim skontaktować: 

 ●  pod bezpłatnym numerem telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy 
 operatorzy telefonii komórkowych mogą pobierać opłaty za te połączenia), 

 ●  albo spoza Unii Europejskiej za pośrednictwem płatnej infolinii:  
00 32 2 299 9696,

 ●  lub drogą mailową, korzystając ze strony internetowej  
https://europa.eu/european-union/contact_pl

POCZYTAJ O EUROPIE
Od publikacji na temat Europy dzieli Państwa tylko jedno kliknięcie; są one 
dostępne na stronie internetowej księgarni UE:  
https://op.europa.eu/pl/publications

PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska ma biura (przedstawicielstwa) we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
contact/local-offices-eu-member-countries_pl

BIURA KONTAKTOWE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Parlament Europejski ma biuro informacyjne w każdym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pl/ 
stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DELEGATURY UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska ma również delegatury w pozostałych częściach świata:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_pl
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Na pytania na temat Unii Europejskiej 
odpowie serwis Europe Direct: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu 

To zestawienie informacji jest częścią 
publikacji pt. „Unia Europejska: czym 
jest i czym się zajmuje”. Interaktywna 
wersja tej publikacji, zawierająca linki 
do treści w internecie, jest dostępna 
w formatach PDF i HTML na stronie:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/pl/
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