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Betreft: Financieringsmogelijkheden voor kmo's

In de nasleep van de financiële en economische crisis zijn er diverse initiatieven ontplooid om de 
financieringsmogelijkheden voor kmo's in de EU te verbeteren. Om de verstrekking van bankleningen 
aan kmo's te vergemakkelijken, bevatten bijvoorbeeld de verordening kapitaalvereisten (CRR) en de 
vierde richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) een correctiefactor ter verlaging van de kapitaalvereisten 
voor het kredietrisico in verband met leningen die bij kmo's uitstaan. Andere maatregelen, zoals een 
speciaal EU-paspoort voor fondsbeheerders die in kmo's investeren, zijn bedoeld om het vertrouwen 
van beleggers in kmo's te vergroten. Onlangs heeft de Commissie een actieplan voor een 
kapitaalmarktenunie gepresenteerd, waarin mogelijke oplossingen worden gegeven voor het 
krediettekort waarmee kmo's in Europa te maken hebben.

Gezien het voorgaande stellen wij de Commissie de volgende vragen: 

1. Is de Commissie voornemens een grondige evaluatie uit te voeren van het effect van de 
financiële regelgeving van de EU op de financieringsmogelijkheden van kmo's en van banken, 
met name lokale en regionale banken die nog steeds een essentiële rol vervullen bij de 
financiering van kmo's, teneinde onnodige financiële lasten als gevolg van mogelijk 
conflicterende of overbodige voorschriften te verlichten?

2. Hoe beoordeelt de Commissie de mogelijke voordelen die ontstaan door financiële regelgeving 
die de financieringsmogelijkheden van kmo's moet verbeteren, zoals de in de CRR en CRD IV 
opgenomen correctiefactor, en hoe wil de Commissie alternatieve vormen van leningverstrekking 
versterken, zoals durfkapitaal en ínnovatieve vormen van bedrijfsfinanciering? 

3. Het Comité van Bazel voor bankentoezicht heeft in december 2014 zijn evaluatie van de 
standaardbenadering van kredietrisico's in ontwerpvorm gepresenteerd. Hoe beoordeelt de 
Commissie het voorstel van dit comité? 
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