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FÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 

valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet gläder sig över att samrådet om kapitalmarknadsunionen har inletts, 

och understryker vikten av att dra lärdom av krisen för att förstärka stabiliteten på 

marknaden och underlätta möjligheterna till finansiering av ekonomin utanför banksektorn 

och investeringar i realekonomin samt för att åstadkomma en långsiktig hållbar tillväxt. 

Parlamentet anser att detta initiativ, genom att det utvidgar tillgången till finansiering och 

frigör investeringar, kan bli ett viktigt redskap för att ge ny fart åt en socialt och 

miljömässigt balanserad hållbar ekonomisk tillväxt i Europa. 

2. Europaparlamentet betonar att hänsyn måste tas till det bredare globala sammanhanget, i 

synnerhet ifråga om lagstiftningsförslagens tidsplan och innehåll, för att säkra den 

internationella konkurrenskraften för EU:s finanssektor, förbättra investeringsklimatet och 

locka kapitalflöden till unionen och säkerställa ett ömsesidigt tillträde till de 

internationella finansmarknaderna. Parlamentet understryker i detta sammanhang att det 

behövs ett närmare samarbete mellan kommissionen och internationella organ såsom rådet 

för finansiell stabilitet (FSB) och Internationella organisationen för värdepapperstillsyn 

(Iosco). 

3. Europaparlamentet understryker att syftet med EU:s lagstiftning om finansiella tjänster 

bör vara att tjäna realekonomin. Parlamentet anser därför att denna lagstiftning bör vara 

konsekvent och proportionerlig. 

4. Europaparlamentet betonar att realekonomin fortfarande är starkt beroende av banker, 

vilket gör ekonomin sårbar för en åtstramning av bankutlåningen. Parlamentet anser att 

alternativa finansieringskällor bör eftersökas, i synnerhet genom ett större utnyttjande av 

riskkapital. 

5. Europaparlamentet gläder sig över den planerade diversifieringen av 

finansieringskällorna, som bör komplettera de befintliga källorna, främja instrument som 

har visat sig användbara och ta hänsyn till den särskilda finansiering i olika 

utvecklingsstadier som innovativa företag, såsom nystartade företag, behöver. Parlamentet 

understryker att det är nödvändigt att minska den administrativa bördan, särskilt för de 

små och medelstora företagen, och främja tillämpningen av principerna om subsidiaritet, 

proportionalitet, konsekvens och praktisk genomförbarhet i EU:s lagstiftning, för att 

främja öppna, effektiva, likvida och kostnadseffektiva kapitalmarknader. 

6. Europaparlamentet är oroat över den komplexa regleringen, vilken ofta har flera 

dimensioner med divergerande och motsägelsefulla resultat. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att göra en ingående bedömning av kostnaderna för efterlevnaden av 

lagstiftningen om finansiella tjänster, i synnerhet för små och medelstora företag och 

nystartade företag, i syfte att, när så är lämpligt, minska dessa kostnader. 

7. Europaparlamentet understryker bankernas viktiga roll som mellanhänder på 

kapitalmarknaderna. Parlamentet betonar att förmedling av finansiella tjänster är av 

avgörande vikt för en korrekt bedömning av potentiella investerares risker och behov. 
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8. Europaparlamentet betonar att man måste skapa en investerarvänlig miljö som avlägsnar 

hinder som avskräcker från långsiktiga investeringar, till exempel kapitalkrav som inte 

gynnar långsiktiga investeringar i infrastruktur. 

9. Europaparlamentet anser att kapitalmarknadsunionen, genom att avlägsna restriktioner 

och hinder för ett eventuellt utnyttjande av finansiella instrument, såsom obligationer eller 

aktier, även bör säkerställa att företag har möjlighet att välja mellan olika typer av 

finansiering. 

10. Europaparlamentet påminner om att bristen på information om små och medelstora 

företags finansiella situation är ett av de största hindren för investeringar i denna typ av 

företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en djupgående reflektion över hur 

och med vilka medel man kan förbättra investerares tillgång till transparenta och 

jämförbara uppgifter om små och medelstora företag. Parlamentet anser att utvecklingen 

av en särskild databas för insamling, på frivillig basis, av finansiell information om små 

och medelstora företag och nystartade företag skulle kunna vara ett användbart verktyg för 

att tillhandahålla investerare information. 

11. Europaparlamentet gläder sig över att samrådet om översynen av prospektdirektivet har 

inletts och över de insatser som görs för att avlägsna lagstiftningsmässiga hinder för 

tillträdet till värdepapperisering. Parlamentet efterlyser ett uppsving av 

värdepappersmarknaderna, vilket kräver att man undviker en alltför föreskrivande och 

detaljerad definition av enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar. 

Parlamentet stöder kommissionens förslag att sammanställa ett register över 

värdepapperiseringar av hög kvalitet. Parlamentet betonar särskilt behovet av att öppna 

finansmarknaderna och bredda de tillgängliga finansieringsmöjligheterna för de små och 

medelstora företagen och midcap-företagen. Parlamentet begär att man i detta 

sammanhang ska överväga införandet av riktmärken för små och medelstora företag, 

vilket skulle göra det möjligt för banker att jämföra och prissätta lån. Parlamentet kräver 

förbättrad tillgång till långsiktig finansiering och utveckling av en alleuropeisk marknad 

för privata placeringar som främjar riskkapital, samt alternativa instrument såsom lån 

mellan privatpersoner och gräsrotsfinansiering. Parlamentet uppmanar kommissionen att i 

kapitalmarknadsunionen överväga att inlemma konceptet "finansieringstrappa" för att 

hantera företagens växlande finansieringsbehov under deras olika utvecklingsstadier. 

12. Europaparlamentet anser att tillgång till finansiering, särskilt för små och medelstora 

företag, är av avgörande vikt för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. 

Parlamentet påpekar att lönsamma banker liksom effektiva kapitalmarknader är en 

förutsättning för tillgång till finansiering. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till särdragen på de enskilda 

marknaderna och att enbart föreslå förändringar på de områden som kräver insatser för att 

avlägsna befintliga hinder. Parlamentet anser att kärnan i initiativet för en 

kapitalmarknadsunion bör vara en bottom-up-strategi, utbyte av bästa nationella praxis, 

förstärkning av lokala kapitalmarknader och lokala ekosystem, med en harmonisering av 

lagstiftningen enbart när detta är nödvändigt, samt åtgärder för att undvika de negativa 

konsekvenserna av överreglering. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina politiska initiativ för 

genomförandet av kapitalmarkandsunionen ta hänsyn till de olika ekonomiska och 
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kulturella strukturer som de små och medelstora företagen uppvisar i de olika 

medlemsstaterna 

15. Europaparlamentet påpekar att private equity- och venturekapital erbjuder intressanta 

finansieringsalternativ, i synnerhet för nystartade företag. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utveckla ytterligare instrument på grundval av erfarenheterna av 

europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande. 

16. Europaparlamentet understryker vikten av omfattande och sektorsövergripande 

konsekvensbedömningar, och uppmanar kommissionen att genomföra ingående samråd 

om frågor som rör alla berörda parter samt att säkerställa konsekvens i delegerade akter 

och genomförandeakter. 

17. Europaparlamentet anser att lagstiftning inte alltid är det lämpligaste politiska svaret och 

att vederbörlig hänsyn bör tas till icke-lagstiftningsmässiga och marknadsbaserade 

strategier. 
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