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6.7.2015 B8-0655/1 

Ändringsförslag  1 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Skäl E 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. I kölvattnet av finanskrisen har EU-

institutionerna antagit ett antal rättsakter 

för att förhindra att en sådan kris inträffar 

på nytt och för att skapa den finansiella 

stabilitet som är väsentlig för en verkligt 

hållbar tillväxt. Denna lagstiftning bör 

betraktas som ramen för inrättandet av 

kapitalmarknadsunionen, och inte som ett 

hinder för denna. 

E. I kölvattnet av finanskrisen har EU-

institutionerna antagit ett antal rättsakter, 

vilka emellertid fortfarande är 

otillräckliga för att förhindra att en sådan 

kris inträffar på nytt.  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Ändringsförslag  2 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 1a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet konstaterar att de 

stora skillnaderna mellan inkomst från 

kapital och inkomst från arbete till stor 

del är en följd av en alltför omfattande 

spekulation på finansmarknaderna som 

inte har någon påverkan på 

realekonomin. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Ändringsförslag  3 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 2 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet noterar att de 

omfattande offentliga åtgärder som 

vidtagits sedan krisens början, vilken 

utlöstes av finanssektorns sammanbrott, 

har lett till riklig likviditet men att detta 

ändå inte har resulterat i en ökning av 

efterfrågan på finansiering inom 

realekonomin.  

2. Europaparlamentet noterar att de 

omfattande offentliga åtgärder som 

vidtagits sedan krisens början, vilken 

utlöstes av finanssektorns sammanbrott, 

har lett till riklig likviditet men att detta 

ändå inte har resulterat i en ökning av 

efterfrågan på finansiering inom 

realekonomin.  Parlamentet är djupt oroat 

över denna likviditet, eftersom nya 

spekulationsbubblor uppstår på 

finansmarknaderna. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Ändringsförslag  4 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 2a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet understryker att 

åtstramningsåtgärderna i hög grad 

bidragit till en svag efterfrågan på 

krediter, eftersom deflationspolitiken i 

många länder minskat efterfrågan på 

varor och tjänster. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Ändringsförslag  5 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 8 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar att 

efterfrågan och utbud kan främjas genom 

att man skapar förtroende för 

realekonomin med hjälp av tydliga 

åtaganden på medlemsstats- och 

unionsnivå att främja positiva 

investeringsvillkor och rättslig säkerhet 

för investerare, utforma långsiktiga mål 

för en stabiliserande, konkurrenskraftig 

och tillväxtvänlig lagstiftningsram och ge 

incitament för och diversifiera 

investeringar i infrastruktur och därmed 

möjliggöra en långsiktig planering för 

företagen. 

8. Europaparlamentet betonar att 

efterfrågan och utbud endast kan 

stimuleras om man sätter stopp för den 

neoliberala åtstramningspolitiken. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Ändringsförslag  6 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet understryker att 

bristfälliga kapitalmarknader har lett till en 

missbedömning av riskerna och till 

bristande koppling mellan den avkastning 

som eftersökts och de verkliga riskerna, 

vilket ligger bakom marknadernas 

negativa inställning till enheter såsom 

små och medelstora företag. Parlamentet 

anser att ett av målen för 

kapitalmarknadsunionen bör vara att öka 

marknadernas effektivitet och säkerställa 

ett rättvist, adekvat och ekonomiskt sunt 

förhållande mellan risk och avkastning på 

EU:s kapitalmarknader. 

11. Europaparlamentet understryker att 

bristfälliga kapitalmarknader har orsakat 

den senaste finansiella och ekonomiska 

krisen, och att dessa marknader därför 

behöver placeras under en strikt offentlig 

kontroll. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Ändringsförslag  7 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att en genuin 

europeisk strategi för kapitalmarknaderna 

på lämpligt sätt bör beakta den 

internationella utvecklingen så att Europa 

förblir attraktivt för internationella 

investerare genom att undvika onödiga 

skillnader och överlappningar i 

lagstiftningen. 

13. Europaparlamentet anser att en genuin 

europeisk strategi för kapitalmarknaderna 

måste koncentreras på bankverksamhet 

som bygger på personlig service, i 

synnerhet stöd till småskaliga lokala 

banker som verkar i hela samhällets 

intresse i stället för att fokusera på 

vinstmaximering, och som är bättre 

lämpade än anonyma kapitalmarknader 

att bidra till Europas ekonomi – som i 

huvudsak bygger på små och medelstora 

företag –, övervaka kreditrisker och 

trygga ett långsiktigt engagemang. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Ändringsförslag  8 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet betonar i detta 

avseende att en sund och heltäckande 

lägesbedömning måste göras, där man 

undersöker de kumulativa effekterna för de 

europeiska kapitalmarknaderna av alla 

antagna akter under de senaste åren. 

Parlamentet påpekar att detta också kräver 

en noggrann undersökning av huruvida 

de strikta kapitalkrav som tillämpas inom 

bank- och försäkringssektorerna behöver 

ses över. 

19. Europaparlamentet betonar i detta 

avseende att en sund och heltäckande 

lägesbedömning måste göras, där man 

undersöker de kumulativa effekterna för de 

europeiska kapitalmarknaderna av alla 

antagna akter under de senaste åren. 

Parlamentet påpekar att detta också kräver 

att man ytterligare skärper de kapitalkrav 

som tillämpas inom bank- och 

försäkringssektorerna genom att bl.a. 

införa bindande skuldsättningsgrader och 

strikt separera investeringar som härrör 

från grundläggande banktjänster, i 

synnerhet för institutioner som är för 

stora för att tillåtas gå omkull. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Ändringsförslag  9 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 20 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet betonar att initiativ 

i riktning mot en kapitalmarknadsunion 

inte bör innebära att man återuppfinner 

hjulet, utan bekräfta att 

företagsfinansieringen i Europa baseras 

på välutvecklade, historiskt etablerade 

strukturer som, trots sina begränsningar, 

har visat sig vara framgångsrika och 

kriståliga, och att ytterligare diversifiering 

och utveckling av nya källor kan vara 

värdefullt för att säkerställa att olika typer 

av företag får kompletterad tillgång till 

finansiering. 

20. Europaparlamentet anser att initiativ i 

riktning mot en kapitalmarknadsunion 

endast kommer att komma kapitalister 

och investerare tillgodo om man inte gör 

en grundläggande översyn av den aktuella 

åtstramningspolitiken och genomför en 

betydande reform av banksektorn som 

fokuserar på relationsbaserad utlåning. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Ändringsförslag  10 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 21 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet konsterar att 

traditionella finansieringskanaler via 

banker ofta inte stöder innovativa projekt 

och små och medelstora företag. 

Parlamentet betonar att bristande tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag är ett av de största hindren för 

tillväxt i EU. Parlamentet understryker att 

det fortfarande är svårt att för små och 

medelstora företag att få banklån och att 

det behövs alternativ till bankfinansiering, 

i synnerhet genom en förbättring av 

affärsklimatet för riskkapital, 

samverkansfinansiering, privata 

placeringar, värdepapperisering av lån till 

små och medelstora företag och 

främjande av kreditunioner, men även 

genom en standardisering av reglerna för 

offentlig–privata partnerskap i hela EU. 

21. Europaparlamentet konsterar att 

traditionella finansieringskanaler via 

banker ofta inte stöder innovativa projekt 

och små och medelstora företag. 

Parlamentet betonar att bristande tillgång 

till finansiering för små och medelstora 

företag är ett av de största hindren för 

tillväxt i EU. Parlamentet understryker att 

det fortfarande är svårt att för små och 

medelstora företag att få banklån, framför 

allt på grund av det klimat präglat av 

ekonomisk stagnation som rått sedan 

finanskrisens utbrott. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Ändringsförslag  11 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 35 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet anser att 

kapitalmarknadsunionen bör grundas på en 

strategi i flera steg och att den bör ha tre 

prioriteringar. För det första, att skapa 

incitament för den mest effektiva 

allokeringen av besparingar genom att 

fördjupa och diversifiera de 

finansieringskällor som finns tillgängliga 

för företagen och erbjuda fler 

investeringsmöjligheter, ökad transparens 

och portföljdiversifiering för sparare och 

investerare. För det andra, att möjliggöra 

ökad riskreducering genom att skapa 

djupare gränsöverskridande marknader 

och förbättra det finansiella systemets 

motståndskraft mot negativa 

konsekvenser av allvarliga finanskriser 

och jämna ut effekterna av 

idiosynkratiska chocker. För det tredje, att 

se till att det finns en effektiv 

kompletterande källa för finansiering av 

realekonomin. 

35. Europaparlamentet anser att 

kapitalmarknadsunionen bör grundas på en 

strategi i flera steg och att den bör ha tre 

prioriteringar. För det första, att ändra de 

makroekonomiska villkoren för 

aktörernas verksamhet på 

kapitalmarknaderna, i synnerhet genom 

att sätta stopp för den deflationsskapande 

åtstramningspolitiken som har hämmat 

efterfrågan på krediter. För det andra, att 

reformera finansmarknaderna i Europa 

genom att göra en strikt åtskillnad mellan 

investeringar och grundläggande 

banktjänster, genom att stödja lokal 

relationsbaserade lånemodeller som 

tillämpas med låg hävstång och genom att 

strikt reglera skuggbanksektorn. För det 

tredje, att se till att det finns en effektiv 

och strikt övervakad kompletterande källa 

för finansiering av realekonomin. 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Ändringsförslag  12 
Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 
Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0655/2015 
Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
för utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Bygga en kapitalmarknadsunion 

Förslag till resolution 
Punkt 54 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet betonar att 

sofistikeringen av kapitalmarknaderna inte 

får leda till att små och medelstora företag 

utestängs, eftersom det är dessa företag 

som har det största behovet av tillgång till 

kompletterande finansiering, i synnerhet i 

medlemsstater som brottas eller har 

brottats med ekonomiska problem. 

Parlamentet understryker att en god miljö 

för en framgångsrik finansiering av små 

och medelstora företag inbegriper 

ekonomiska och regleringsmässiga villkor 

som främjar små och medelstora företag, 

både på EU-nivå och nationell nivå. 

Parlamentet understryker särskilt att 

uppmärksamhet bör fästas vid en 

eventuell förenkling av förfarandena för 

små och medelstora företags samt 

medelstora börsnoterade företags tillgång 

till börsintroduktioner, samtidigt som man 

säkerställer att strikta kriterier bibehålls 

för bedömning av företags motståndskraft 

och huruvida de lämpar sig för 

börsintroduktion. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka vad mer som 

kan göras för att hjälpa små och medelstora 

företag att locka till sig investeringar. 

54. Europaparlamentet är allvarligt oroat 

över sofistikeringen av 

kapitalmarknaderna, och ser en risk för att 

små och medelstora företag, utan en 

korrekt reglering, kommer att exkluderas 

ännu mer från tillgången till finansiering.  

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

undersöka vad mer som kan göras för att 

hjälpa små och medelstora företag att locka 

till sig investeringar. 

Or. en 
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