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SOOVITUSED 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 

rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt kapitaliturgude liitu käsitlevate konsultatsioonide alustamise üle ja 

rõhutab vajadust õppida kriisidest, et parandada turu stabiilsust, hõlbustada pankadevälist 

reaalmajanduse rahastamist ning reaalmajandusse investeerimist ning saavutada 

pikaajaline jätkusuutliku majanduskasv; on veendunud, et kõnealune algatus võib 

rahastamise kättesaadavuse laiendamise ja investeeringute vabastamise kaudu olla oluline 

vahend selleks, et suunata Euroopa tagasi sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt tasakaalustatud 

jätkusuutliku majanduskasvu teele; 

2. rõhutab vajadust võtta arvesse laiemat ülemaailmset konteksti, eelkõige seoses ELi 

finantssektori rahvusvahelise konkurentsivõime kaitseks ja tugevdamiseks, liidu 

investeerimiskliima parandamiseks ja liitu kapitalivoogude meelitamiseks tehtavate 

seadusandlike ettepanekute ajastamise ja sisuga ning vastastikuse juurdepääsu tagamisega 

rahvusvahelistele turgudele; rõhutab seoses sellega vajadust tihendada Euroopa Komisjoni 

koostööd rahvusvaheliste organitega, nagu finantsstabiilsuse nõukogu (FSB) ja 

Rahvusvaheline Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon (IOSCO); 

3. rõhutab, et ELi finantsteenuste eeskirjade eesmärk peaks olema teenida reaalmajandust; 

usub, et selleks peaksid kõnealused eeskirjad olema sidusad ja proportsionaalsed; 

4. juhib tähelepanu, et reaalmajandus sõltub jätkuvalt väga oluliselt pankadest, mistõttu 

muudab pangalaenude andmise piiramine majanduse haavatavaks; usub, et leida tuleks 

alternatiivseid rahastamisallikaid, suurendades eelkõige riskikapitali kasutamist; 

5. väljendab heameelt rahastamiskanalite kavandatava mitmekesistamise üle, millega tuleks 

täiendada olemasolevaid vahendeid, edendada selliseid vahendeid, mis on oma 

kasulikkust tõestanud, ning võtta arvesse sellise rahastamise eripärasid, mida vajavad oma 

eri arenguetappides uuenduslikud ettevõtjad, näiteks idufirmad; rõhutab vajadust 

vähendada halduskoormust, eelkõige VKEde jaoks, ja edendada ELi õigusaktides 

subsidiaarsuse, proportsionaalsuse, sidususe, tulemuslikkuse ja teostatavuse põhimõtete 

kohaldamist tõhusate, avatud, likviidsete ja kulutõhusate kapitaliturgude huvides; 

6. väljendab muret keeruka regulatsiooni üle, mis on kohati mitmekihiline ning annab 

lahknevaid ja vastuolulisi tulemusi; kutsub komisjoni üles hindama põhjalikult 

finantsteenuste eeskirjade järgimise kulusid eelkõige VKEde ja idufirmade jaoks, 

eesmärgiga neid kulusid vajadusel vähendada; 

7. rõhutab pankade olulist rolli kapitaliturgude vahendajana; toonitab, et finantsvahendus on 

potentsiaalsete investorite riskide ja vajaduste põhjalikul hindamisel keskse tähtsusega; 

8. toonitab vajadust luua investeeringutesõbralik keskkond, mis kõrvaldaks pikaajalisele 

investeerimisele negatiivseid stiimuleid põhjustavad tõkked, näiteks kapitalinõuded, mis 

heidutavad pikaajalist investeerimist taristusse; 

9. leiab, et kapitaliturgude liit peaks tagama ka selle, et ettevõtjatel oleks võimalik 
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rahastamise eri liikide vahel valida, kõrvaldades finantsinstrumentide, näiteks võlakirjade 

ja aktsiate võimalikku kasutamist mõjutavad piirangud ja tõkked; 

10. tuletab meelde, et teabepuudus VKEde finantsolukorra kohta on üks peamisi takistusi seda 

tüüpi äriühingutesse investeerimisel; kutsub komisjoni üles põhjalikult analüüsima 

võimalusi ja vahendeid investorite ligipääsu parandamiseks läbipaistvale ja võrreldavale 

teabele VKEde kohta; usub, et spetsiaalse andmebaasi väljatöötamine vabatahtlikuks 

finantsteabe kogumiseks VKEde ja idufirmade kohta võiks olla investoritele teabe 

pakkumiseks kasulik vahend; 

11. väljendab heameelt prospektidirektiivi läbivaatamist käsitlevate konsultatsioonide 

alustamise ja pingutuste üle, mida tehakse regulatiivsete takistuste kõrvaldamiseks 

väärtpaberistamisele ligipääsul; nõuab väärtpaberistamisturgude taaselustamist, vältides 

lihtsate, läbipaistvate ja standardiseeritud (STS) väärtpaberistamistehingute ülemäära 

ettekirjutuslikku ja üksikasjalikku määratlust; toetab komisjoni algatust nn kvaliteetsete 

väärtpaberistamistehingute registri koostamiseks; rõhutab eriti vajadust finantsturgude 

avamiseks ja rahastamisvõimaluste suurendamiseks VKEdele ja keskmise 

turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele; kutsub sellega seoses kaaluma „VKEde 

võrdlusaluste” loomist, mis võimaldaksid pankadel võrrelda ja kujundada krediidi hinda; 

nõuab pikaajalise rahastamise kättesaadavuse parandamist ja üleeuroopalise väärtpaberite 

suunatud pakkumise turu väljaarendamist, millega edendataks riskikapitali, aga ka selliste 

alternatiivsete instrumentide nagu vastastikuse laenamise ja ühisrahastamise 

kättesaadavust; palub komisjonil kaaluda kapitaliturgude liidu raames „rahastamise 

astmestiku” kontseptsiooni, mis käsitleks ettevõtjate rahastamisvajaduste mitmekesisust 

nende eri arenguetappide vältel; 

12. usub, et ligipääs rahastamisele, eriti VKEde jaoks, on majanduskasvu ja töökohtade 

loomise seisukohast võtmetähtsusega; juhib tähelepanu, et kasumlikud pangad ning 

tõhusad kapitaliturud kujutavad endast eeltingimust rahastamisele ligipääsule; 

13. palub komisjonil võtta arvesse eri turgude eripärasid ja teha muudatusettepanekuid ainult 

neis valdkondades, mis vajavad sekkumist olemasolevate takistuste kõrvaldamiseks; on 

veendunud, et kapitaliturgude liidu algatuse keskmes peaks olema „alt üles” lähenemisviis 

ja liikmesriikide parimate tavade jagamine, kohalike kapitaliturgude ja kohalike 

ökosüsteemide tugevdamine, ühtlustades õigusakte üksnes vajadusel, ning meetmed 

ülemäärasest reguleerimisest (gold-plating) tulenevate negatiivsete tagajärgede 

vältimiseks; 

14. kutsub komisjoni üles võtma oma kapitaliturgude liidu rakendamise poliitikameetmetes 

arvesse VKEde erinevaid majanduslikke ja kultuurilisi struktuure eri liikmesriikides; 

15. juhib tähelepanu, et omakapitali investeeringud ja riskikapital pakuvad rahastamiseks 

huvitavaid alternatiive, eelkõige idufirmade jaoks; kutsub komisjoni üles arendama välja 

täiendavaid vahendeid, tuginedes Euroopa riskikapitalifondidest ja Euroopa sotsiaalse 

ettevõtluse fondidest saadud kogemustele; 

16. rõhutab seda, kui olulised on terviklikud ja läbilõikelised mõjuhinnangud, ning palub 

komisjonil korraldada kõiki sidusrühmi puudutavates küsimustes üksikasjalikke 

konsulteerimisi ja tagada delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide sidusus; 
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17. märgib, et õigusakt ei ole alati kõige kohasem poliitiline reageering ning et piisavalt tuleks 

arvesse võtta ka mitte-seadusandlikke ja turupõhiseid lähenemisviise. 
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