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Tárgy: A kkv-k finanszírozáshoz jutása

A pénzügyi és gazdasági válságot követő időszakban számos kezdeményezés történt a kkv-k 
finanszírozásának javítása érdekében az EU-ban. Annak érdekében, hogy elősegítse a kkv-knak 
nyújtott banki kölcsönöket, a tőkekövetelményekről szóló rendelet (Capital Requirements Regulation 
– CRR) és a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv (Capital Requirements Directive IV – CRD IV) 
többek között korrekciós tényezőt tartalmaz, amely csökkenti a hitelkockázathoz kapcsolódó 
tőkekövetelményt a kis- és középvállalkozások számára. Egyéb intézkedések, mint a kkv-kba 
befektető alapok kezelői számára biztosított speciális uniós útlevél, a befektetők kkv-kba vetett 
bizalmának növelését célozzák. A Bizottság nemrégiben cselekvési tervet tett közzé a tőkepiaci 
unióra vonatkozóan, amely meghatározza a kkv-kat érintő európai hitelhiány lehetséges megoldásait.

A fentiekre való tekintettel: 

1. Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy részletesen értékelje az EU pénzügyi előírásainak a 
kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésére és a bankokra gyakorolt hatásait – különös tekintettel 
a helyi és regionális bankokra, amelyek továbbra is kulcsfontosságúak a kkv-k finanszírozása 
terén –, azzal a céllal, hogy csökkentse az esetlegesen egymásnak ellentmondó vagy felesleges 
rendelkezések által okozott szükségtelen adminisztratív terheket?

2. Hogyan értékeli a Bizottság az olyan pénzügyi szabályozásból eredő potenciális előnyöket, 
amelyek a kkv-k forráshoz jutásának javítását célozzák, például a tőkekövetelményekről szóló 
rendelet és a tőkekövetelményekről szóló IV. irányelv által bevezetett korrekciós tényezőt, és 
hogyan kívánja a Bizottság megerősíteni az alternatív hitelezési formákat, például a kockázati 
tőkét és a vállalkozásfinanszírozás innovatív formáit? 

3. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2014 decemberében benyújtotta tervezetét a hitelkockázati 
standard módszer felülvizsgálatát illetően. Hogyan értékeli a Bizottság a Bankfelügyeleti 
Bizottság javaslatát?
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