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Przedmiot: Dostęp MŚP do finansowania

W konsekwencji kryzysu finansowego i gospodarczego podjęto szereg inicjatyw w celu poprawy 
dostępu MŚP do finansowania w UE. Aby ułatwić zaciąganie pożyczek bankowych przez MŚP, 
rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz dyrektywa w sprawie wymogów 
kapitałowych IV (CRD IV) obejmują na przykład współczynnik korygujący w celu obniżenia wymogów 
kapitałowych związanych z ryzykiem kredytowym MŚP. Inne środki, takie jak specjalny paszport UE 
dla zarządzających funduszami inwestujących w MŚP, mają na celu zwiększenie zaufania inwestorów 
do MŚP. Komisja przedstawiła niedawno plan działania dotyczący unii rynków kapitałowych, w którym 
określono potencjalne rozwiązania problemu niedoboru środków, z którym borykają się MŚP w 
Europie.

W związku z powyższym: 

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić dokładną ocenę wpływu regulacji finansowych UE na 
dostęp MŚP i banków do finansowania, zwłaszcza banków lokalnych i regionalnych, które 
mają nadal kluczowe znaczenie dla finansowania MŚP, w celu zmniejszenia niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych wynikających z potencjalnie sprzecznych lub zbędnych 
przepisów?

2. Jak Komisja ocenia potencjalne korzyści wynikające z regulacji finansowych 
ukierunkowanych na poprawę dostępu MŚP do finansowania, takich jak współczynnik 
korygujący wprowadzony w rozporządzeniu CRR i dyrektywie CRD IV, oraz jak Komisja 
zamierza wzmocnić alternatywne formy pożyczek, np. fundusze venture capital i innowacyjne 
formy finansowania przedsiębiorstw? 

3. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego przedstawił w grudniu 2014 r. projekt przeglądu 
standardowego podejścia do ryzyka kredytowego. Jak Komisja ocenia propozycję tego 
komitetu? 
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