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Angående: Tillgång till finansiering för små och medelstora företag

Till följd av den finansiella och ekonomiska krisen har flera initiativ tagits för att förbättra de små och 
medelstora företagens tillgång till finansiering i EU. För att göra det lättare för små och medelstora 
företag att få banklån omfattar kapitalkravsförordningen (CRR) och det fjärde kapitalkravsdirektivet 
(CRD IV) till exempel en stödfaktor för att sänka kapitalkraven i samband med kreditriskexponering 
mot små och medelstora företag. Andra åtgärder, såsom ett särskilt EU-pass för fondförvaltare som 
investerar i små och medelstora företag, syftar till att öka investerarnas förtroende för små och 
medelstora företag. Kommissionen lade nyligen fram en handlingsplan om en kapitalmarknadsunion, 
som omfattar potentiella lösningar på de små och medelstora företagens svårigheter med att få 
krediter i Europa.

Mot denna bakgrund har jag följande frågor: 

1. Har kommissionen för avsikt att ingående utvärdera hur EU:s reglering av finansmarknaden 
inverkar på tillgången till finansiering för små och medelstora företag och banker, i synnerhet 
lokala och regionala banker, som fortfarande är mycket viktiga för finansieringen av små och 
medelstora företag, i syfte att minska onödiga administrativa krav som orsakas av potentiellt 
motstridiga eller överflödiga bestämmelser?

2. Hur bedömer kommissionen de potentiella fördelarna med en reglering av finansmarknaden 
inriktad på att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering, såsom 
stödfaktorn i CRR och CRD IV, och hur tänker kommissionen förstärka alternativa former av 
utlåning såsom riskkapital och innovativa former av företagsfinansiering? 

3. Baselkommittén för banktillsyn lade i december 2014 fram sitt förslag till översyn av den 
standardiserade modellen för beräkning av kreditrisk. Hur bedömer kommissionen 
Baselkommitténs förslag? 
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