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Θέμα: Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

Στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης έχουν εφαρμοστεί διάφορες 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στην ΕΕ. Προκειμένου να διευκολυνθεί 
ο τραπεζικός δανεισμός προς τις ΜΜΕ, ο κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) και η 
οδηγία IV για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ IV) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, διορθωτικό 
συντελεστή για μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που σχετίζονται με τον πιστωτικό κίνδυνο 
έκθεσης των ΜΜΕ. Άλλα μέτρα, όπως το ειδικό διαβατήριο της ΕΕ για τους διαχειριστές κεφαλαίων 
που επενδύουν σε ΜΜΕ, αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τις 
ΜΜΕ. Η Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα ένα Σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών το 
οποίο προτείνει δυνητικές λύσεις για την έλλειψη πιστώσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην 
Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

1. Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει αναλυτικά τον αντίκτυπο του δημοσιονομικού κανονισμού της 
ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ και των τραπεζών στη χρηματοδότηση, ειδικότερα των 
τοπικών και περιφερειακών τραπεζών οι οποίες εξακολουθούν να διαδραματίζουν ουσιαστικό 
ρόλο για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, με στόχο τη μείωση του περιττού διοικητικού φόρτου που 
προξενούν οι ενδεχομένως αντικρουόμενες ή περιττές διατάξεις;

2. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή τα δυνητικά οφέλη που απορρέουν από τον δημοσιονομικό 
κανονισμό για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, όπως τον διορθωτικό 
συντελεστή που εισάγουν ο ΚΚΑ και η ΟΚΑ IV, και πώς σκοπεύει η Επιτροπή να ενισχύσει 
εναλλακτικές μορφές δανεισμού όπως το επιχειρηματικό κεφάλαιο και καινοτόμες μορφές 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων; 

3. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία παρουσίασε σχέδιο της αξιολόγησης της 
τυποποιημένης προσέγγισης για τον πιστωτικό κίνδυνο τον Δεκέμβριο του 2014. Πώς αξιολογεί η 
Επιτροπή την πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας; 
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