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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
ζτεηικά με ηον απολογιζμό και ηις προκλήζεις ηης ρύθμιζης ηφν τρημαηοπιζηφηικών
σπηρεζιών ζε επίπεδο ΕΕ: ανηίκησπος και επόμενα βήμαηα προς ένα αποδοηικόηερο και
αποηελεζμαηικό πλαίζιο ηης ΕΕ για ηην τρημαηοπιζηφηική ρύθμιζη και ηην Ένφζη
Κεθαλαιαγορών
(2015/2106(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έρνληαο ππφςε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Οηθνδφκεζε Έλσζεο
Κεθαιαηαγνξψλ» (COM(2015)0063) θαη ην ζρεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο
9εο Ηνπιίνπ 20151,

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2009 ηεο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ
Jacques de Larosière νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ επξσπατθή ρξεκαηνπηζησηηθή
επνπηεία,

–

έρνληαο ππφςε ηελ «Έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν θαη ηε ινγνδνζία ηεο
ηξαπεδηθήο επνπηείαο» ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία ηνπ
Ηνπιίνπ 2015,

–

έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Initial
reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital
markets» (Αξρηθέο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε βαζέσλ θαη
νινθιεξσκέλσλ θεθαιαηαγνξψλ ζηελ ΔΔ) (SWD(2015)0013),

–

έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε
Κεθαιαηαγνξψλ, πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ
Τπνζέζεσλ ζηηο 19 Ηνπλίνπ 2015,

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2014 κε ηίηιν
«Έλα επελδπηηθφ ζρέδην γηα ηελ Δπξψπε» (COM(2014)0903),

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλεπίζεκε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο
Πνιηηηθήο (ECON)2 κε ηίηιν «Enhancing the Coherence of EU Financial Services
Legislation» (Δλίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο), πνπ εγθξίζεθε ζηελ επηηξνπή ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 2014,

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 κε ηίηιν «Οη
κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ Δπξψπε» (COM(2014)0279),

–

έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Economic
Review of the Financial Regulation Agenda» (Οηθνλνκηθή επηζθφπεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα)

1

Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0268.

2

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201402/20140210ATT79138/20140210ATT79138EN.p
df.
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(SWD(2014)0158),
–

έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 11εο Μαξηίνπ 2014 κε ζπζηάζεηο πξνο ηελ
Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ επαλεμέηαζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο
ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο (ΔΥΔ)1,

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θαη ηελ νξγάλσζε
ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) (COM(2014)0508),

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπξσπατθψλ
Δπνπηηθψλ Αξρψλ (ΔΔΑ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Υξεκαηνπηζησηηθήο
Δπνπηείαο (ΔΥΔ) (COM(2014)0509),

–

έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε
καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο2,

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27εο Μαξηίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε
καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο (COM(2014)0168),

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Μαΐνπ 2015 κε ηίηιν
«Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα - έλα ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ»
(COM(2015)0215),

–

έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Μαΐνπ 2015 κε ηίηιν
«Πξφηαζε γηα ηε ζχλαςε δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο»
(COM(2015)0216),

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ ηνπ
Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ξπζκηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ θξαηηθψλ αλνηγκάησλ3,

–

έρνληαο ππφςε ηελ ηειηθή έθζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ
Πξνηχπσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ «Changing banking for good» (Οξηζηηθή
κεηαβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα),

–

έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,

–

έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο
θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο (A80360/2015),

A.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 2007-2008 θαη ν
εθηεηακέλνο αξλεηηθφο αληίθηππφο ηεο πξνθιήζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ έιιεηςε
θαηάιιεισλ θαη πςειήο πνηφηεηαο ξπζκίζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ γηα
φιν θαη πην πεξίπινθεο αγνξέο θαη πξντφληα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη δξνκνινγεζεί έλα θηιφδνμν κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα γηα ηνλ

1
2

Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0202.
Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0161.

3

http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrbreportregulatorytreatmentsovereignexposures032015.en.pdf?29664
e3495a886d806863aac942fcdae.
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ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο ΔΔ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο
ξχζκηζεο θαη επνπηείαο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη
ηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θξίζεηο, ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε
ησλ αλαγθψλ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκίαο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, κνινλφηη νη πξννπηηθέο κεγέζπλζεο ζηελ Δπξψπε
έρνπλ βειηησζεί, δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί πιήξεο αλάθακςε·
B.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη έρνπλ ζεκεησζεί βαζηέο αιιαγέο, θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ζε
φινπο ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηνκείο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ, ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, ησλ αγνξψλ θηλεηψλ αμηψλ, ησλ επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ
ππνδνκψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ·

Γ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κεηαθνξά ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ε πινπνίεζε ηεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη δελ έρνπλ
αθφκε νινθιεξσζεί, θαζψο εθθξεκνχλ πνιιέο ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηδίσο
δελ έρνπλ αθφκε νξηζηηθνπνηεζεί πνιιέο θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη εθηειεζηηθέο
πξάμεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα
φπσο θαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθείο αιιαγέο θαη
θαηλνηνκίεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ απηνχο ηνπο ηνκείο
πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δηαξθή αμηνιφγεζε κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε
αλαινγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπλερήο πξνζαξκνγή
ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ·

Γ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θεθαιαηαγνξά ζηελ Έλσζε παξακέλεη θαηαθεξκαηηζκέλε·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη έλα
πνιχηηκν πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε ησλ ΜΜΔ φιεο
ηεο ΔΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη λα πξνσζεζνχλ θαηλνηφκνη ηφπνη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο αγνξάο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο
πίζησζεο πξνο ηηο ΜΜΔ θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ζηελ έιιεηςε ζηνρνζεηεκέλσλ ιχζεσλ γηα ηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία· ιακβάλνληαο ππφςε φηη γίλεηαη ζπρλά ιφγνο γηα ην βαζηδφκελν
ζηελ θεθαιαηαγνξά πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην νπνίν φκσο δηαθέξεη
ζεκαληηθά απφ ην βαζηδφκελν ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα πιαίζην ηεο ΔΔ θαη ζπλεπψο δελ
ζα πξέπεη λα αληηγξάθεηαη ή λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε
Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ
ζηελ ΔΔ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε βαζηδφκελε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ρξεκαηνδφηεζε·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο ΖΠΑ, κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ν ηξαπεδηθφο
δαλεηζκφο ζηηο επηρεηξήζεηο αλαπηχρζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ άληιεζε
ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ησλ θεθαιαηαγνξψλ·

Απολογιζμός και προκλήζεις ζηο ηρέτον πλαίζιο
1.

επηζεκαίλεη φηη ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ζηελ Δπξψπε» γίλεηαη έλαο πξψηνο απνινγηζκφο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα αιιά δελ παξέρεηαη πιήξεο εθηίκεζε ή
πνζνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλνιηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο
κέηξσλ·

2.

επηθξνηεί ηε δέζκε κέηξσλ γηα ηηο επελδχζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
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ηεο Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθή
εμσηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πέξαλ απηνχ φηη βαζηθή αξρή γηα
ηελ νηθνδφκεζε Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ πξέπεη λα είλαη ε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ, δειαδή ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο επελδπηέο·
ηνλίδεη φηη έλα απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, απνηειεί πξνυπφζεζε
γηα ηελ αχμεζε ησλ (καθξνπξφζεζκσλ) επελδχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο
ζην πιαίζην κηαο αληαγσληζηηθήο επξσπατθήο νηθνλνκίαο· ππνγξακκίδεη ηε ζχλδεζε
κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο· ηνλίδεη επίζεο φηη νη
αμηφπηζηεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, νη απνηειεζκαηηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο
θαη νη πγηείο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ δπλακηθνχ επξσζηίαο θαη αλάπηπμεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ζηα θξάηε κέιε
θαη ηελ ΔΔ· αλαγλσξίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη
θεθαιαηαγνξέο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ νηθνλνκηψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ·
3.

αληηιακβάλεηαη φηη ε ζπλερηδφκελε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη θξίζε ρξένπο
νδήγεζαλ ζε άλεπ πξνεγνπκέλνπ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, ηδίσο γηα ηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία θαη ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ· αλαγλσξίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε
ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε πνπ ζπκθψλεζαλ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα ηα
ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ε νπνία έρεη εληζρχζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ επξσπατθνχ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο κειινληηθέο θξίζεηο· ραηξεηίδεη ην ζρέδην
δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Έλσζε ησλ Κεθαιαηαγνξψλ· ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε
Δπηηξνπή ζπκπεξηέιαβε έλα απνηειεζκαηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ
θαη ησλ επελδπηψλ ζηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα εδξάδεηαη ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ·

4.

αλαγλσξίδεη ηα επηηεχγκαηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ξχζκηζεο φζνλ αθνξά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ έκκεζσλ επηπηψζεσλ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο· επηζεκαίλεη ηηο
αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνληαη ζρεηηθά κε ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα πνπ
αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν φγθν, ηνλ αλαιπηηθφηεξν ραξαθηήξα θαη ηνλ
αξηζκφ ησλ επηπέδσλ ξχζκηζεο θαη επνπηείαο πνπ ζέηνπλ απαηηήζεηο ζε δηεζλέο,
επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν· ζεκεηψλεη φηη ε πεξίπινθε ξχζκηζε αληηθαηνπηξίδεη
επίζεο πεξίπινθεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, κεηαμχ άιισλ, ρξεκαηνπηζησηηθνχο
κεραληζκνχο, ππνδνκή θαη ζεζκνχο ηεο αγνξάο· ππνγξακκίδεη φηη ε ππεξβνιηθά
πεξίπινθε ξχζκηζε θαη νη απζηεξφηεξεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά
ηηο επελδχζεηο· πηζηεχεη φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο ξχζκηζεο πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ζε
ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κε ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε δηεζλνχο ξπζκηζηηθήο ζπλεξγαζίαο
ζε παγθφζκην πιαίζην κε βειηησκέλε ζπλεξγαζία απμεκέλε ινγνδνζία·

5.

δηαπηζηψλεη φηη κηα πγηήο θαη ηζρπξή Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ πξέπεη λα παξαδέρεηαη ηηο
αιιειεμαξηήζεηο κε άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηνκείο, λα δηεξεπλά πξφζζεηεο
βαζηδφκελεο ζηηο αγνξέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη λα
βαζίδεηαη πξσηίζησο ζε θαιά εδξαησκέλεο πθηζηάκελεο δνκέο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα
κηα νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ΔΔ
ζηελ νπνία ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή
ρξεκαηνδφηεζε· δεηεί ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ησλ επελδπηψλ θαη φρη κφλν ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ·
γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Δπξσπατθφ
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πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ), ηηο Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο (ΔΔΑ) θαη
ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλαληηζηνηρηψλ ζε επίπεδν
πξνζέγγηζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο
Κεθαιαηαγνξψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ρξεζηκνπνηήζεη δνθηκαζκέλεο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο κε ζθνπφ λα αλαπηχμεη κηα θεθαιαηαγνξά γηα νιφθιεξε ηελ Έλσζε·
6.

ζεσξεί φηη ε λνκνζεζία δελ απνηειεί πάληα ην πην ελδεδεηγκέλν κέζν άζθεζεο
πνιηηηθήο θαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε νη κε λνκνζεηηθέο θαη
βαζηδφκελεο ζηελ αγνξά πξνζεγγίζεηο·

7.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηδηψμεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ Έλσζε
Κεθαιαηαγνξψλ θαη λα δψζεη πξνζνρή θαη ζε άιια ζεκαηνιφγηα πνιηηηθήο, φπσο ε
αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο θαη νη ηξέρνπζεο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα
ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο· πηζηεχεη αθφκε φηη ε Δπηηξνπή
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηηο πην πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο· εθθξάδεη
αλεζπρίεο επ’ απηνχ γηα ηηο απεηιέο θαηά ηεο αζθάιεηαο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη δεηεί
απφ ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζεη ψζηε ην δήηεκα απηφ λα απνηειέζεη αλαπφζπαζηε
δηάζηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ·

8.

ζεσξεί φηη κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
ππεξεζηψλ ζε επίπεδν ΔΔ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθή, ζπλεπήο (κεηαμχ άιισλ θαη ζε
δηαηνκεαθή βάζε), αλαινγηθή, ρσξίο αιιειεπηθαιχςεηο θαη απαιιαγκέλε απφ αζθφπσο
πεξίπινθεο δηαηάμεηο θαζψο θαη λα απνηξέπεη ηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ, ηελ
θαηαρξεζηηθή επηινγή ηνπ επλντθφηεξνπ θαζεζηψηνο επνπηείαο θαη ην πςειφ θφζηνο
ζπλαιιαγψλ· πηζηεχεη αθφκε φηη ζα πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
δηακεζνιαβεηέο λα εθπιεξψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε δηνρέηεπζε θνλδπιίσλ πξνο ηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία, δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο, λα
εμππεξεηεί απνηακηεπηέο θαη επελδπηέο θαη λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηνπο
θηλδχλνπο γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο,
πξνιακβάλνληαο ηελ επαλεκθάληζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ θαη ιεηηνπξγψληαο σο
αζπίδα θαηά ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ· εθηηκά φηη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεη ηελ
εκβάζπλζε ηεο εληαίαο αγνξάο θαη λα εζηηάδεη ζε απηνχο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα
επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε επξσπατθφ επίπεδν, αθήλνληαο παξάιιεια πεξηζψξηα γηα
θαηλνηφκεο ρξεκαηνδνηήζεηο κε κεγαιχηεξε ηνπηθή έκθαζε·

9.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ζπλερηδφκελε χπαξμε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ θσδηθφ IBAN, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα κελ γίλεηαη δεθηφο γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ
θξάηνο κέινο απφ εθείλν ηνπ εθδφηε ηνπ παξαζηαηηθνχ·

10.

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα δηελεξγεζεί απνινγηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν
εληάζζνληαη νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν πνζνηηθή φζν θαη
πνηνηηθή πξνζέγγηζε· επηζεκαίλεη φηη παξφκνηεο ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε
άιιεο δψλεο δηθαηνδνζίαο, ηδίσο ζηηο ΖΠΑ· ηνλίδεη φηη απηφο ν απνινγηζκφο ζα πξέπεη
λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνδφκεζε θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ
πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, κεηαμχ
άιισλ κε ηελ θάιπςε ησλ λνκηθψλ θελψλ, ησλ αζπλεπεηψλ, ηεο έιιεηςεο ζπλνρήο θαη
ηεο δπζαλαινγίαο, δελ ζα πξέπεη λα ππνλνκεχεη ηα λνκνζεηηθά επηηεχγκαηα,
ιακβάλνληαο ππφςε ηα αηηήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ζηηο ξήηξεο επαλεμέηαζεο φπσο
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εγθξίζεθαλ ζε θάζε επί κέξνπο λνκνζεηηθή πξάμε, θαη, ρσξίο λα πξνεμνθινχληαη ηα
απνηειέζκαηα, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απφπεηξα θαηάξγεζεο ησλ ξπζκίζεσλ·
11.

ζεσξεί φηη κηα εληαία αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ εμππεξεηεί ηηο
επηρεηξήζεηο, αιιά ελ ηέιεη πξέπεη λα είλαη επίζεο επσθειήο γηα πειάηεο θαη επελδπηέο·
επηκέλεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πνιινί θξαγκνί θαη εκπφδηα ζηε δηαζπλνξηαθή
πξφζβαζε, ηελ εκπνξία θαη ηηο επελδχζεηο, ηα νπνία πξέπεη λα αλαιπζνχλ, λα
αληηκεησπηζηνχλ θαη λα αξζνχλ, ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξείηαη ην πςειφηεξν επίπεδν
πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ· ππελζπκίδεη φηη κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αζθάιεηα φηη ε
κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο ξνέο θεθαιαίσλ ζα βειηηψζεη ηηο καθξνπξφζεζκεο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο, κφλνλ εάλ ξπζκηζηεί ην ζχλνιν ησλ θηλήηξσλ γηα ηηο εηαηξείεο·
ζπλεθηηκά επίζεο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο έλα θαιά
αλαπηπγκέλν ηνπηθφ νηθνζχζηεκα πνπ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηθξφηεξεο
επηρεηξήζεηο λα πξνζειθχνπλ θεθάιαηα·

12.

πηζηεχεη φηη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ δελ ζπλεπάγεηαη νπσζδήπνηε κεγάιν φγθν
πιεξνθνξηψλ θαη φηη, αληίζεηα, ε πξνζνρή ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηφηεηα
θαη ζηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζσζηή ιήςε
απνθάζεσλ – νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθέο, αθξηβείο, ζπγθξίζηκεο,
θηιηθέο γηα ηνλ ρξήζηε, αμηφπηζηεο θαη επίθαηξεο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην
γεγνλφο φηη νη πνιιαπιέο θαη πεξίπινθεο πιεξνθνξίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο πειάηεο
ελδέρεηαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ηειηθά ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο· ηάζζεηαη
ππέξ ηεο ηζνξξνπεκέλεο παξνρήο ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα πξνβαίλνπλ ζε ζπλεηδεηέο επηινγέο θαη λα θαηαλννχλ ηνπο
θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, ρσξίο σζηφζν λα επηβαξχλνληαη αζθφπσο νη
επηρεηξήζεηο θαη ηδίσο νη ΜΜΔ· ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ ςεθηνπνίεζε ησλ
πιεξνθνξηψλ· ππνγξακκίδεη φηη ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
ζπκβνχινπο θαη ππαιιήινπο πνπ παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζην πιαίζην
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ε αλαγθαία θαηάξηηζε θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο
πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο κε αθξίβεηα· επηζεκαίλεη φηη
έρεη ζεκαζία λα δηαζέηνπλ νη αξκφδηνη απνηειεζκαηηθέο επνπηηθέο εμνπζίεο γηα λα
παξεκβαίλνπλ ζηελ εκπνξία πξντφλησλ φπνπ ρξεηάδεηαη· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα
αλαιεθζεί επξσπατθή πξσηνβνπιία γηα πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2016, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
εηδηθέο αλάγθεο θάζε θξάηνπο κέινπο, αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο
επίγλσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ησλ επελδχζεσλ θεθαιαηαγνξάο·
ππνγξακκίδεη, επίζεο, φηη ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηηο ΜΜΔ ρξεκαηννηθνλνκηθή
εθπαίδεπζε γηα λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θεθαιαηαγνξέο· πηζηεχεη φηη ε
κεγαιχηεξε δηαθάλεηα βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο
λα θαηαλνήζνπλ ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο θαη ηα νθέιε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, αιιά επηζεκαίλεη φηη ε πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο πειάηεο ή ηνπο αξκφδηνπο
επνπηηθνχο θνξείο θαη λα ζηνρεχεη ζηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
δεδνκέλσλ·

13.

επηζεκαίλεη ηα νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ηφζν ζε επίπεδν
θαηεγνξηψλ φζν θαη ζε επίπεδν πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, γηα ηελ
θαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επελδπηψλ·
ηνλίδεη φηη ν ζθνπφο ηεο ξχζκηζεο γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία δελ είλαη ε πξνψζεζε
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νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ· δεηεί γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ξχζκηζεο λα
αθνινπζεζεί κηα πξνζέγγηζε πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ θίλδπλν, κε ηνπο ίδηνπο θαλφλεο λα
ηζρχνπλ γηα ηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο, θαη ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεηαη κε άιια
ηππνπνηεκέλα κέηξα· ζεσξεί φηη είλαη ζθφπηκε κηα αλαιπηηθφηεξε θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ηδίσο κέζσ ηεο ζέζπηζεο θαηεγνξηψλ φπσο νη
ππνδνκέο· αλαγλσξίδεη φηη ηα έξγα ππνδνκψλ θαζ’ εαπηά δελ ελέρνπλ ιηγφηεξνπο
θηλδχλνπο θαη δεηεί λα πξνβιεθηεί ε θαηάιιειε πξνιεπηηθή επνπηεία· ππνζηεξίδεη ηελ
πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ νθειψλ ησλ ππνδνκψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο εθαξκνδφκελεο κεζνδνινγίαο, κε ζθνπφ
ηε ζπλαγσγή ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ·
14.

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπλέπεηα ζηελ πξνζέγγηζε βάζεη θηλδχλνπ, θαη επνκέλσο θαη γηα
πεξηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ γηα ξπζκηζηηθφ αξκπηηξάδ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα
δηάξξεμε ηνπ δεζκνχ κεηαμχ θξαηψλ θαη ηξαπεδψλ ζε εζληθφ επίπεδν κέζσ ηεο
πιήξνπο θαη ζπλεπνχο εθαξκνγήο απφ ηα θξάηε κέιε ηεο νδεγίαο γηα ηελ αλάθακςε
θαη ηελ εμπγίαλζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (BRRD) θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δληαίνπ
Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ) θαη ηνπ Δληαίνπ Σακείνπ Δμπγίαλζεο (ΔΣΔ)·
ζεκεηψλεη ηε ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ Σξαπεδηθή Δπνπηεία
(BCBS) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) γηα ηελ
έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζην δεκφζην ρξένο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε
ησλ επφκελσλ βεκάησλ· ππνγξακκίδεη φηη νη πνιηηηθέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε
ξεηψο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αηνκηθνχ θαη ελδνγελνχο θηλδχλνπ, ηδίσο φηαλ ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα εγθεθξηκέλα απφ ηε ξπζκηζηηθή
αξρή ηππνπνηεκέλα κνληέια θηλδχλνπ·

15.

επηζεκαίλεη φηη νη πνιιαπιέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην θεθάιαην, ηε ξεπζηφηεηα θαη
ηε κφριεπζε ελδέρεηαη λα έρνπλ αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ζηε κεηαηξνπή ηεο
ιεθηφηεηαο, ζηελ παξνρή καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηηο εηδηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο, ππελζπκίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη νη
απαηηήζεηο επηβιήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζε· εθθξάδεη
ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη δπζαλάινγεο απαηηήζεηο ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε
θίλδπλν ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ κηθξνκεζαίσλ ηξαπεδψλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα
έρνπλ αθνχζηεο ζπλέπεηεο ζηε δνκή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επνπηηθέο αξρέο, λα αλαιχζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο
ζπλέπεηεο απηέο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα θαη ηελ πηζαλή
ζπκπιεξσκαηηθφηεηα·

16.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ λνκνζεζίαο γηα ηηο αγνξέο
θαη θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ λέεο νληφηεηεο έρνπλ πεξηιεθζεί
ζην πεδίν εθαξκνγήο σο ξπζκηδφκελεο νληφηεηεο θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο νδεγίαο γηα
ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (MiFID), σζηφζν ν θαλνληζκφο γηα ηηο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο δελ έρεη πξνζαξκνζηεί ψζηε λα απνηππψλεη κεγαιχηεξε
πνιπκνξθία επηρεηξήζεσλ·

17.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη εμαηξέζεηο πνπ ίζρπαλ ζηνλ θαλνληζκφ
γηα ηηο ππνδνκέο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ (EMIR) γηα ηηο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο
εηαηξείεο έρνπλ ελ κέξεη αξζεί ζηελ νδεγία θαη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηηο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηέινπο πξνζαξκνγήο πηζησηηθήο απνηίκεζεο
(CVA)· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αζθεί απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ξφιν ηεο φζνλ αθνξά ηε
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εμαζθάιηζε ζπλέπεηαο κεηαμχ πξνζέγγηζεο θαη απνηειέζκαηνο ηεο πνιηηηθήο ζηηο
δηάθνξεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο·
18.

ζεσξεί φηη νη επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο πθηζηάκελεο ξχζκηζεο γηα ηηο κε
ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ θαη λα θαηαζηνχλ πην
αλαινγηθέο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν δηνηθεηηθφο θφξηνο θαη λα κε κεησζνχλ ηα
θεθάιαηα πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηελ νηθνλνκία γηα κειινληηθέο επελδχζεηο· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή, θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ EMIR, λα δψζεη ιχζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ
αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή πεξίπινθσλ θαζεζηψησλ κέζσ ηεο απινπνίεζεο ησλ
δηαδηθαζηψλ, αιιά λα ζπλερίζεη λα αλαγλσξίδεη ηνλ ζθνπφ ηεο εμαίξεζεο νχησο ψζηε
λα εμαζθαιηζηεί φηη νη κε ρξεκαηνπηζησηηθέο εηαηξείεο δελ επηβαξχλνληαη κε
λνκνζεζία πνπ έρεη ζηφρν ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο·

19.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηνπ EMIR, λα εμεηάζεη ηνλ αληίθηππν πνπ
ζα κπνξνχζε λα έρεη ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αζθαιεηψλ πνπ γίλνληαη απνδεθηέο
απφ ηνπο θεληξηθνχο αληηζπκβαιιφκελνπο ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ θεληξηθψλ
αληηζπκβαιινκέλσλ θαη λα εμεηάζεη θαηά πφζν νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο,
φπσο ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, ζα πξέπεη λα εμαηξνχληαη κνλίκσο απφ ηελ θεληξηθή
εθθαζάξηζε, εάλ ε ζπκκεηνρή ηνπο κεηψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ απνδνρήο ελαιιαθηηθψλ αζθαιεηψλ πνπ δελ
ζπλίζηαληαη ζε κεηξεηά·

20.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ έιιεηςε δηαζέζηκσλ θαη ειθπζηηθψλ, αλάινγσλ
πξνο ηνλ θίλδπλν (καθξνπξφζεζκσλ) επελδπηηθψλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ θαη
θαηάιιεισλ απνηακηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο· επαλαιακβάλεη ηελ
αλάγθε γηα πνηθηινκνξθία φζνλ αθνξά ηηο επελδπηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο επηινγέο
θαζψο ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ αχμεζε ησλ
επελδχζεσλ· ηνλίδεη επίζεο φηη πξέπεη λα ελζαξξπλζεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνσζεί
ηα θαηλνηφκα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξε
πνηθηινκνξθία θαη νθέιε γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη παξέρνληαο εληζρπκέλα
θίλεηξα γηα επελδχζεηο, θαη ην νπνίν ζα κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε
επαξθψλ, αζθαιψλ θαη βηψζηκσλ ζπληάμεσλ, φπσο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην
παλεπξσπατθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξντφλ (PEPP)· θαιεί ηηο ΔΔΑ λα αλαιχζνπλ θαη λα
ππνβάινπλ έθζεζε, ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο
ηάζεηο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ιηαληθήο·

21.

επηθξνηεί ηελ πνιπκνξθία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ· δεηεί ε πνιπκνξθία απηή λα
απνηππψλεηαη ζηε ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία ιακβάλνληαο πιήξσο ππφςε ηε θχζε, ην
κέγεζνο, ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ππφ εμέηαζε νληνηήησλ, ππφ
ηνλ φξν φηη ζα ηεξνχληαη νη αξρέο ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο
επνπηείαο· ππελζπκίδεη φηη ε πνιπκνξθία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ απνηειεί δχλακε·

22.

πηζηεχεη φηη κηα επηηπρήο Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηηο
εηαηξείεο ηεο ΔΔ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ζηαδίνπ αλάπηπμεο, λα έρνπλ πξφζβαζε
ζηηο θεθαιαηαγνξέο ηεο ΔΔ θαηά ηξφπν θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, απνδνηηθφ θαη κε
ρακειφ θφζηνο· θξνλεί φηη ε ξχζκηζε δελ ζα πξέπεη λα πεξηπιέθεη ηελ εηζαγσγή ζε
ρξεκαηηζηήξην αμηψλ νχηε λα παξεκπνδίδεη κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα εηζαρζνχλ ζην
ρξεκαηηζηήξην· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα αλαπηπρζεί εμνξζνινγηζκέλν ξπζκηζηηθφ
θαζεζηψο γηα ηηο πξσηνγελείο αγνξέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε άληιεζε
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θεθαιαίσλ ελψ παξάιιεια ζα εμαζθαιίδνληαη θαηάιιεια επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ
επελδπηψλ· ππνγξακκίδεη ηε δπλαηφηεηα θαηλνηφκσλ βαζηζκέλσλ ζηελ αγνξά επηινγψλ
ρξεκαηνδφηεζεο, ηδηαίηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηερλνινγηψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζπκκεηνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο δαλεηνδφηεζεο κεηαμχ
νκνηίκσλ, θαη ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμνξζνινγηζηνχλ νη αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο
απαηηήζεηο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αθήζεη πεξηζψξηα γηα ηελ αλάδπζε απηψλ ησλ
λέσλ κνληέισλ θαη λα ηα δηεξεπλήζεη θαη λα ηα πξνσζήζεη, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα
ζηε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζή ηνπο θαη εμαζθαιίδνληαο ηε κείσζε ησλ θξαγκψλ γηα ηελ
είζνδν ζηελ αγνξά· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηα θξάηε κέιε κε
αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο θεθαιαηαγνξψλ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο ηεο Τπνζηήξημεο
Γηαξζξσηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ·
23.

δεηεί θαηάιιειε θαη ζαθή θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηνπ ελσζηαθνχ θαη ηνπ
εζληθνχ επηπέδνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο δηαζέηνπλ
θαιχηεξε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα
εμαζθαιίδνληαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ), ε
ηζφηεηα ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ θαη ε δηαθάλεηα θαη φηη πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ επνπηηθψλ αξρψλ θαη επνπηεπφκελσλ νληνηήησλ·
εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε εληαίνπ ηχπνπ
πξνζέγγηζε ηεο επνπηείαο ζε νληφηεηεο πνπ είλαη κηθξφηεξεο θαη αζθνχλ ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά θχξην ιφγν ζε εζληθφ επίπεδν ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ
Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ)·

24.

επηζεκαίλεη ηα επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγθξφηεζεο ηξαπεδηθήο έλσζεο θαη
ηνλίδεη ηνλ θξίζηκεο ζεκαζίαο ξφιν ηεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ
κεηαμχ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θξάηε κέιε θαη ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηε
κείσζε ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ κέζσ θνηλήο δξάζεο· ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ
πξννδεπηηθή νινθιήξσζε ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο· ηνλίδεη φηη απαηηείηαη πιήξεο θαη
έγθαηξε εθηέιεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο· ζεκεηψλεη ηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε
ζέζπηζε Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ (EDIS), επί ηνπ νπνίνπ ζα
έρεη ιφγν ην Κνηλνβνχιην σο ζπλλνκνζέηεο· επηζεκαίλεη ηνλ ζηφρν απνθπγήο ηνπ
εζηθνχ θηλδχλνπ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε αξρή πεξί ηεο γελέζεσο επζχλεο παξακέλεη
θαηεπζπληήξηνο άμνλαο· επηθξίλεη ηε ρακειή επαηζζεζία απέλαληη ζηνλ θίλδπλν θαηά
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ πξνο ην ΔΣΔ· αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
έθδνζε ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε ησλ ηξαπεδψλ·

25.

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο θαη επηβνιήο ηεο εθαξκνγήο ηεο εγθξηζείζαο
λνκνζεζίαο, πξνηνχ εμεηαζηεί νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ηεο λνκνζεζίαο
απηήο· ηνλίδεη φηη ε ηαρεία κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 2014/59/ΔΔ ζην εζληθφ δίθαην θαη ε
επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Δληαίνπ Μεραληζκνχ
Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ) έρνπλ χςηζηε ζεκαζία, θαη επηκέλεη ζπλεπψο φηη ε πιήξεο
εθηέιεζε ησλ κέηξσλ απηψλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο ηνπ θαηάιιεινπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ· ηνλίδεη επ’ απηνχ ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο θαηάξγεζεο ησλ
άκεζσλ ακνηβαίσλ δεζκψλ κεηαμχ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ηξαπεδηθψλ
θηλδχλσλ, πνπ ζπληζηνχλ κεγάιε απεηιή γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα·
επηζεκαίλεη φηη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαλφλσλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κε θξάηε πνπ ιφγσ
πςεινχ ρξένπο ράλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ζπρλά
αλαιακβάλεηαη δξάζε κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηε
ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα·
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26.

επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα ίζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ,
κεηαμχ άιισλ ζε ζρέζε κε ηηο επνπηεπφκελεο απφ ηνλ ΔΔΜ ηξάπεδεο θαη ηηο ηξάπεδεο
κε ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ θαη ελζαξξχλεη ηελ πιήξε έληαμε θξαηψλ κειψλ
εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζηελ ηξαπεδηθή έλσζε, αλαγλσξίδνληαο σζηφζν φηη
νξηζκέλεο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ επί ηνπ παξφληνο εζεινληηθή ζπκκεηνρή· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ε εληαία αγνξά εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη, ελψ
ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδνληαη νη εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη
πεξαηηέξσ λα αθνινπζεί κηα ηζρπξή πξνζέγγηζε, φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε θαη ηελ
επνπηεία, γηα ηελ «παξάιιειε» ή ηε «ζθηψδε ηξαπεδηθή» κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο· επηθξνηεί ηε ζεκαληηθή πξφνδν
πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα ησλ επξσπατθψλ αζθαιηζηηθψλ θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο «Φεξεγγπφηεηα II» απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ
2016, ε νπνία πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί πηζαλψο πεξαηηέξσ,
ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ην δηεζλέο πιαίζην γηα ηνπο παγθφζκηνπο ζπζηεκηθψο
ζεκαληηθνχο αζθαιηζηέο·

27.

αλαγλσξίδεη ηελ παξαδνζηαθή εμάξηεζε ησλ ΜΜΔ απφ ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε
ιφγσ ηεο εηδηθήο θχζεο, ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνθίι θηλδχλνπ θαη ηεο πνηθηιίαο ηνπο ζε
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο
επνπηηθέο αξρέο (ΔΔΑ), ηελ ΔΚΣ θαη ηηο εζληθέο αξρέο, λα αμηνινγήζεη ηελ επάξθεηα
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ, λα αλαιχζεη ηα εκπφδηα θαη ηα νθέιε ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηαχισλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο θαη ηα κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα απμήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε
ησλ ΜΜΔ, δηεπξχλνληαο ηελ επηινγή ησλ εηαηξεηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ
ρξεκαηνδφηεζεο γηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία
εξγαιείσλ φπσο ν «ζπληειεζηήο ππνζηήξημεο ησλ ΜΜΔ»· πξνηείλεη λα επεθηαζνχλ νη
πξσηνβνπιίεο γηα βειηίσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ ψζηε λα θαιχπηνπλ
λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη εηαηξείεο κεζαίαο
θεθαιαηνπνίεζεο· ηνλίδεη ην δπλακηθφ θαηλνηφκσλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ
αλαμηνπνίεησλ ιχζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΜΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δαλεηνδφηεζεο κεηαμχ νκνηίκσλ, ηεο ζπκκεηνρηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ηδησηηθήο
ηνπνζέηεζεο, θαη ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμνξζνινγηζηνχλ νη αληίζηνηρεο ξπζκηζηηθέο
απαηηήζεηο·

28

ηνλίδεη φηη έρεη ζεκαζία λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηαρέσο ηα ήδε εγθξηζέληα κέηξα ηα
νπνία ζπλνδεχνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα
αμηνπνηήζεη ελεξγά ηελ θαηεγνξία ησλ αγνξψλ αλάπηπμεο ΜΜΔ πνπ νξίδεηαη ζην
πιαίζην ηεο νδεγίαο γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (MiFID) ζε κειινληηθφ
θαλνληζκφ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο·

29.

πηζηεχεη φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιειε επηινγή ηχπσλ
αγνξάο ζηελ ΔΔ αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο θαη ηηο
πξνζδνθίεο άληιεζεο θεθαιαίσλ, θαη ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα βαζχηεξεο, πην
νινθιεξσκέλεο παλεπξσπατθέο θεθαιαηαγνξέο πνπ ζα δηαρσξίδνληαη απφ ηηο
θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο πεξηθεξεηαθέο ηνπηθέο αγνξέο αιιά ζα παξακέλνπλ ζπκβαηέο
κε απηέο·

30.

ραηξεηίδεη ηελ επηθείκελε επαλεμέηαζε ηεο νδεγίαο γηα ηα ελεκεξσηηθά δειηία· ηνλίδεη
φηη ε επαλεμέηαζε ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηελ
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απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο ΜΜΔ, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ζσζηή
εμηζνξξφπεζε φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ·
31.

αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο πεξηζζφηεξν δηαθαλνχο αγνξάο
ηηηινπνηήζεσλ, εμαζθαιίδνληαο πςειά πξφηππα γηα ηε δηεξγαζία, αζθάιεηα δηθαίνπ
θαη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ κέζσλ ηηηινπνίεζεο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ζπζηαζεί
απνζεηήξην δεδνκέλσλ· επηζεκαίλεη φηη ρξεηάδνληαη απζηεξέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά
ηα βαζηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πςειήο πνηφηεηαο θαη βαζκνλνκήζεηο αλάινγα κε ην
πξαγκαηηθφ πξνθίι θηλδχλνπ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απφ φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηηο αγνξέο ηηηινπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο
ηηηινπνίεζεο, ηδηαίηεξα ηεο ζχλζεηεο ηηηινπνίεζεο, ε νπνία έγηλε θαλεξή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θξίζεο, αλαγλσξίδνληαο σζηφζν ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ ΔΔ θαη
ζηηο ΖΠΑ· επηκέλεη φηη δελ πξέπεη λα ιηγνζηέςνπλ νη απαηηήζεηο δηαηήξεζεο νχησο
ψζηε λα απνθεπρζεί ν εζηθφο θίλδπλνο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αλεμάξηεηα
πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πξνο ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα
αμηνινγήζεη ελδειερψο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο
ηηηινπνίεζεο γηα ηηο ΜΜΔ, ηνπο επελδπηέο θαζψο θαη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή
ζηαζεξφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα εκπνξίαο ησλ κέζσλ ηηηινπνίεζεο, θαη λα ππνβάιεη
έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην·

32.

πηζηεχεη φηη ε πηνζέηεζε κηαο πξνζέγγηζεο ππέξ ηεο κεγαιχηεξεο ηππνπνίεζεο
πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ ελδέρεηαη λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα αιιά θαη λα
εληείλεη ηνπο θηλδχλνπο ζπγθέληξσζεο· εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηνλ θίλδπλν νη
ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά λα θηλεζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζε πεξίπησζε
αθξαίσλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, θαη δεηεί ηηο δένπζεο δηαζθαιίζεηο θαη επνπηεία ζην
αλάινγν επίπεδν αξκνδηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε πνηνηηθήο αγνξάο
ηηηινπνίεζεο·

33.

ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε εμνξζνινγηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο ησλ
απαηηήζεσλ ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ησλ πεδίσλ ησλ εθζέζεσλ, κεηαμχ άιισλ
παξέρνληαο ζηηο ζρεηηθέο νληφηεηεο εληαίν ζεκείν επαθήο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεχγεηαη ηπρφλ επηθάιπςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηαχισλ ππνβνιήο εθζέζεσλ·
θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηηο ΔΔΑ θαη ηνλ ΔΔΜ λα εμεηάζνπλ πνηα δεδνκέλα είλαη φλησο
απαξαίηεηα, λα επζπγξακκίζνπλ ηα πξφηππα θαη λα παξάζρνπλ απινπνηήζεηο θαη, ζηελ
πεξίπησζε ησλ ΜΜΔ, εμαηξέζεηο· ππνγξακκίδεη φηη ε αλαθνξά δεδνκέλσλ είλαη
ρξήζηκε γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο κφλνλ εάλ νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη
εάλ είλαη ζπλεπείο ζε δηεζλέο επίπεδν· ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηεί
αλαινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ αλαιπηηθήο πίζηεο
(AnaCredit)· πηζηεχεη φηη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο πξέπεη λα
αμηνινγνχληαη σο πξνο ηα έμνδα θαη ηα νθέιε ηνπο·

34.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο λα εμεηάζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ησλ απαηηήζεσλ
πξνιεπηηθήο επνπηείαο, θαζψο ε αχμεζε ηεο ζπλνρήο ζα εμππεξεηνχζε ηφζν ηελ
νηθνλνκία φζν θαη ηνλ θνξέα πξνιεπηηθήο επνπηείαο, θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ
αληίθηππν ηεο θνξνινγηθήο ινγηζηηθήο ζηα ίδηα θεθάιαηα· ππνζηεξίδεη πξνζπάζεηεο
ελαξκφληζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηελ Έλσζε·

35.

δεηεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ε κεξνιεπηηθή κεηαρείξηζε αλάκεζα ζε ρξεσζηηθνχο
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ηίηινπο θαη κεηνρέο, νχησο ψζηε λα εληζρπζεί ε νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ε
θαηαλνκή θεθαιαίσλ, θαη λα εδξαησζεί ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ, πξάγκα πνπ ζα
θαηαζηήζεη ειθπζηηθφηεξν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ζε εθδφηεο θαη επελδπηέο·
ππνγξακκίδεη φηη ελδερφκελνο θφξνο επί ησλ ζπλαιιαγψλ ζα επεξέαδε ηε ξεπζηφηεηα
ηεο αγνξάο, ηδίσο βξαρππξφζεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζπλέβαιιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
ππέξκεηξεο θεξδνζθνπίαο·
36.

ηνλίδεη φηη, εθηφο απφ ηε ξχζκηζε θαη ηελ επνπηεία, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πεξαηηέξσ
πξνζπάζεηεο γηα αιιαγή λννηξνπίαο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα· θαιεί φινπο ηνπο
παξάγνληεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κεηαμχ άιισλ, ηξάπεδεο, κε ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα, εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο θαη ΔΚΣ, λα εξγαζηνχλ κε ζηφρν ηελ αιιαγή
λννηξνπίαο θαη ηελ πηνζέηεζε λννηξνπίαο ζπκκφξθσζεο εληφο ησλ νξγαληζκψλ ηνπο,
πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζην ζπκθέξνλ ησλ πειαηψλ, εμαζθαιίδεη ζχζηεκα επζχλεο
γηα ππεχζπλνπο δηαρεηξηζηέο ζε θαίξηεο ζέζεηο θαη καθξνπξφζεζκν πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, θαη ζπκβάιιεη ζηελ πνηθηιία ησλ
πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο· ηνλίδεη ηα νθέιε κηαο πξνζέγγηζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ
κηαο καθξνπξφζεζκεο εηαηξηθήο ζρέζεο, θαη ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ επξσπατθνχ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα κε ζεκαληηθφ ξφιν εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ηξαπεδηθήο γηα ηνπο
θαηαλαισηέο θαη ηηο πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηε
κείσζε ησλ αζπκκεηξηψλ πιεξνθφξεζεο, κεηαμχ άιισλ ράξε ζηα κέζα πνπ παξέρνπλ
νη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο·

37.

δεηεί ηελ πξνψζεζε πξφζζεησλ θνξέσλ παξνρήο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε
ηνπ αληαγσληζκνχ ζε αγνξά κε πςειή ζπγθέληξσζε· ππελζπκίδεη φηη ε Δπηηξνπή
αλακέλεηαη λα δεκνζηεχζεη έθζεζε έσο ηα ηέιε ηνπ 2016 ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκφηεηα
θαη ηελ εθηθηφηεηα ηεο ζηήξημεο Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Αμηνιφγεζεο
Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα ην δεκφζην ρξένο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη/ή Δπξσπατθνχ
Ηδξχκαηνο Αμηνιφγεζεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο γηα φιεο ηηο άιιεο αμηνινγήζεηο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο· επηθξίλεη ηα πςειά έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηηο ΜΜΔ φηαλ
ιακβάλνπλ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΜΜΔ θαηά ηξφπν ζπγθξίζηκν
θαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ, κεηαμχ άιισλ ε εμειηγκέλε πξνζέγγηζε ησλ εζσηεξηθψλ
δηαβαζκίζεσλ (AIRB)· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα λα
κεηψζεη ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε·

38.

δεηεί λα δίδεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνκέσλ ηεο ΔΔ θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο, απνθεχγνληαο
ηαπηφρξνλα κηα εμίζσζε πξνο ηα θάησ ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ρσξίο λα
ζίγεηαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ·
ππνγξακκίδεη φηη κηα Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζε επίπεδν ΔΔ πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ· επηζεκαίλεη φηη έλαο απνηειεζκαηηθφο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο
ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή θεθαιαίσλ θαη
ζπλεπψο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο·

39.

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ δηεζλνχο πιαηζίνπ φζνλ αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ,
ηηο κεζνδνινγίεο ηνπ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ· θαιεί ηα θξάηε κέιε,
ην πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο ΔΔΑ λα εμνξζνινγίζνπλ ηε ζέζε ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ
λα εληζρπζεί ε επηξξνή ηεο θαη λα πξνσζεζεί ε λνκνζεζία πνπ έρεη εγθξίλεη κέζσ
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δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ· ηνλίδεη φηη πξέπεη λα επηηεπρζεί ζπλνρή ηεο λέαο ξχζκηζεο,
ηφζν κε ην πθηζηάκελν επξσπατθφ θεθηεκέλν φζν θαη κε ηηο δηεζλείο νδεγίεο, θαη
αλαινγηθή εθαξκνγή, θαη σο πξνο ην πεδίν, πξνο απνθπγή άζθνπσλ απνθιίζεσλ θαη
αιιειεπηθαιχςεσλ ζηε λνκνζεζία· πηζηεχεη φηη ηα αλσηέξσ απνηεινχλ πξνυπφζεζε
γηα λα επηηεπρζνχλ νη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηεο πξνψζεζεο ηεο καθξνπξφζεζκεο
ζηαζεξφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, γηα λα παξακείλεη ε Δπξψπε ειθπζηηθφο ηφπνο
γηα ηνπο δηεζλείο επελδπηέο θαη γηα λα απνθεχγνληαη νη πεξηηηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ΔΔ· ππελζπκίδεη ηελ αξρή
ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο
εθθξάδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε·
πηζηεχεη φηη νη ΔΔΑ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηηο παγθφζκηεο
ξπζκηζηηθέο αξρέο εληφο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ· ηνλίδεη φηη ζα
πξέπεη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ν ξπζκηζηηθφο δηάινγνο κε ηηο ΖΠΑ· επαλαιακβάλεη,
ζην πιαίζην απηφ, φηη ηα ξπζκηζηηθά δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο φπνπ
ρξεηάδεηαη·
40.

ππνγξακκίδεη φηη ρξεηάδνληαη απνθάζεηο ηζνδπλακίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
εκπνδίσλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά θαη ηα αληίζηνηρα ξπζκηζηηθά
πιαίζηα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηέηνηνπ είδνπο κνλνκεξείο απνθάζεηο πξέπεη λα είλαη
επσθειείο γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο, θαη φηη ε
ηζνδπλακία κε άιιεο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμάλεη ηηο εηζξνέο
θεθαιαίσλ θαη λα πξνζειθχεη πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζηελ Δπξψπε· ππνγξακκίδεη ηελ
αλάγθε πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο έλα ζπλεπέο θαη ζπλεθηηθφ ζχζηεκα ινγηθήο ακνηβαίαο
αλαγλψξηζεο ίδησλ ή παξφκνησλ πξνηχπσλ·

41.

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη έλα ζπλεπέο, ζπλεθηηθφ, δηαθαλέο θαη πξαθηηθφ
πιαίζην γηα δηαδηθαζίεο θαη απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηζνδπλακία ηξίησλ ρσξψλ,
ιακβάλνληαο ππφςε αλάιπζε βάζεη απνηειεζκάησλ θαη δηεζλή πξφηππα ή ζπκθσλίεο·
δεηεί λα εγθξίλνληαη φιεο νη απνθάζεηο ηζνδπλακίαο κε θαη᾽ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο·
ζεσξεί φηη νη ΔΔΑ ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ξφιν ζηελ
επζπγξάκκηζε ησλ αμηνινγήζεσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα απνθάζεηο ηζνδπλακίαο·

Βεληίφζη ηης ρύθμιζης ηφν τρημαηοπιζηφηικών σπηρεζιών ζε επίπεδο ΕΕ
42.

πηζηεχεη φηη ε βειηίσζε ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δεηεκάησλ ζπλεπάγεηαη
ηζρπξφ πιαίζην θαη μεθηλά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο κεκτημένου απφ ηα θξάηε
κέιε· ηνλίδεη φηη ε απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη ζπλεπήο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
έρεη θαίξηα ζεκαζία θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιιεη ηαθηηθέο εθζέζεηο ζην
Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο κεηαθνξάο ηεο λνκνζεζίαο ζην εζληθφ
δίθαην θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαη, θαηά πεξίπησζε, ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο επί
παξαβάζεη πνπ θηλήζεθαλ θαηά ησλ θξαηψλ κειψλ· παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα
εθαξκφδνπλ δεφλησο ηε λνκνζεζία· ζεσξεί φηη ν θαλνληζηηθφο ππεξζεκαηηζκφο δελ
δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ· ζεσξεί φηη
νχηε ε πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο δηαθξηηηθήο ρξήζεο ρακειφηεξσλ
πξνηχπσλ δηεπθνιχλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή
λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη, έσο ηα ηέιε ηνπ 2016, ζην Κνηλνβνχιην κηα δηεμνδηθή
αλάιπζε θαη έθζεζε φισλ ησλ κέηξσλ θαλνληζηηθνχ ππεξζεκαηηζκνχ πνπ ειήθζεζαλ
απφ ηα θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο λνκνζεζίαο·
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43.

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δεζκεπηνχλ φηη ζα ηεξνχλ ηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη γηα ηε
κεηαθνξά ησλ νδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην θαζψο, εθηφο ηνπ φηη απηφ απνηειεί λνκηθή
απαίηεζε, έρεη επίζεο θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ απνθπγή αδηθαηνιφγεησλ
θαζπζηεξήζεσλ θαηά ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή
ηεο κεξηθήο ή ηεο αλνκνηνγελνχο εθαξκνγήο ηεο ζε φιε ηελ Έλσζε, πξάγκα πνπ ζα
νδεγνχζε ελδερνκέλσο ζηελ απνπζία ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο δηάθνξνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ζε άιιεο κνξθέο ζηξεβιψζεσλ·

44.

επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε πνηφηεηα θαη δηαηνκεαθφ ζπληνληζκφ ησλ
ζρεδίσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ εθπφλεζεο ηεο Δπηηξνπήο ή ησλ ΔΔΑ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο ηεξάξρεζεο ησλ
πξνηεξαηνηήησλ θαη ηεο απνθπγήο επηθαιχςεσλ· ηνλίδεη φηη κέζσ απηνχ αλακέλεηαη
φηη ζα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε ηεο βαζηθήο πξάμεο ζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο,
αιιά θαη κηα θαηάζηαζε φπνπ νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ζην
πιαίζην ηεο βαζηθήο πξάμεο παξαπέκπνληαη ζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο·

45.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεπθνιχλεη ηελ έγθαηξε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζρεηηθψλ
ελδηαθεξνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ· παξνηξχλεη ηελ
Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηζνξξνπεκέλε ζπκκεηνρή ζηηο δηαβνπιεχζεηο
αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ πνιπκνξθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαη παξέρνληαο θαιχηεξνπο
φξνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ κηθξψλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο, ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη νη δηαβνπιεχζεηο θαη ππνβάιινληαη νη εξσηήζεηο·

46.

επηθξνηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο ξχζκηζεο· αλαγλσξίδεη ηε
γεληθή αλάγθε λα εμεηαζηεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ ηψξα θαη ζην κέιινλ·
σζηφζν απηή ε θαηαιιειφηεηα δελ κπνξεί λα είλαη απνζπλδεζεί απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιφ ηνπ· ππνγξακκίδεη ηνλ ξφιν ηνπ πξνγξάκκαηνο
βειηίσζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ
(REFIT) ζηελ επίηεπμε κηαο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ξχζκηζεο ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο,
θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο απνινγηζκνχ· δεηεί κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ ζηηο απνθάζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην REFIT·
ππελζπκίδεη φηη ε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε βειηίσζε ηεο ξχζκηζεο, φρη ζηελ
απνξξχζκηζε· ηνλίδεη φηη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απιφηεηαο, ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ζε φιε ηελ εζσηεξηθή αγνξά ζα πξέπεη λα
απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο ξχζκηζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο·
ηνλίδεη φηη ε ΔΔ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί άζθνπν θφξην ζπκκφξθσζεο ζηελ
πξνζπάζεηα επίηεπμεο κεγαιχηεξεο ελαξκφληζεο δπλάκεη ηεο Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ·

47.

ζεσξεί φηη νη ΔΔΑ θαη ν ΔΔΜ πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ βειηίσζεο ηεο ξχζκηζεο θαη ηεο επνπηείαο· επηζεκαίλεη ηνλ ξφιν ησλ ΔΔΑ
θαη ηνπ ΔΔΜ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
λνκνζεηεκάησλ, ζηε κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ θαη
ζηελ ελίζρπζε ηεο ακνηβαία επσθεινχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο
αγνξάο· ηνλίδεη φηη νη ΔΔΑ θαη ν ΔΔΜ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη λα
ζηειερψλνληαη επαξθψο γηα λα κπνξνχλ λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο
αλαηίζεληαη απφ ηνπο ζπλλνκνζέηεο·
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48.

επηζεκαίλεη φηη ε αλαζεψξεζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηηο ΔΔΑ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη
ηηο δηαηάμεηο πεξί ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ
θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ, φπσο νξίδεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο γηα ηνλ εληαίν επνπηηθφ
κεραληζκφ (ΔΔΜ) θαη ηνλ εληαίν κεραληζκφ εμπγίαλζεο (ΔΜΔ), θαη πξέπεη λα εληζρχεη
ηελ αλεμαξηεζία ησλ ΔΔΑ απφ ηελ Δπηηξνπή· ζεσξεί φηη είλαη απαξαίηεην λα
δηεξεπλεζνχλ δπλαηφηεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ ΔΔΑ
ζε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν ζηε θάζε ηνπ 1νπ επηπέδνπ κε ηαπηφρξνλν ζεβαζκφ ησλ
πξνλνκίσλ ησλ ζπλλνκνζεηψλ·

49.

ηνλίδεη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζπλνρήο
κεηαμχ ησλ βαζηθψλ πξάμεσλ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ·
επαλαιακβάλεη κε έκθαζε φηη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο
ζπλλνκνζέηεο εληφο ηεο βαζηθήο πξάμεο, θαη φρη λα παξαπέκπνληαη ζηηο θαη’
εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζην λα «ζπκπιεξψλνπλ ή λα
ηξνπνπνηνχλ νξηζκέλα κε νπζηψδε ζηνηρεία ηεο λνκνζεηηθήο πξάμεο» (άξζξν 290 ηεο
πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)· επηκέλεη φηη ε Δπηηξνπή θαη νη
ΔΔΑ πξέπεη, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ
θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, λα εκκέλνπλ ζηηο εμνπζηνδνηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο
βαζηθέο πξάμεηο θαη λα ηεξνχλ ηε ζπκθσλία ησλ ζπλλνκνζεηψλ· εθθξάδεη ηε
δπζαξέζθεηά ηνπ δηφηη, ζην παξειζφλ, νη επνπηηθέο αξρέο δελ ηεξνχζαλ πάληα ηελ
εληνιή ηνπ επξσπαίνπ λνκνζέηε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ·
εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο
(θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο) θαη ησλ ΔΔΑ (ηερληθά πξφηππα) είλαη αλεπαξθήο θαη
κπνξεί, σο εθ ηνχηνπ, λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα ζπκκφξθσζεο, ηδίσο φηαλ
νη ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο ζπκθσλνχληαη ιίγν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
εθαξκνγήο ηεο βαζηθήο πξάμεο·

50.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ πιήξε απνζχλδεζε ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε
πξάμεσλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ θαη λα απνθεχγεη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ
βαζίδνληαη ζε δέζκε κέηξσλ, νχησο ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε έγθαηξε έγθξηζε ησλ
ελ ιφγσ πξάμεσλ·

51.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζεη ψζηε θάζε ηξνπνπνίεζε πνπ ζα γίλεηαη ζηα ζρέδηα
ησλ ξπζκηζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ λα
ππνβάιιεηαη απφ ηηο ΔΔΑ κε δηαθαλή ηξφπν ζηνπο ζπλλνκνζέηεο θαη ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο·

52.

επηζεκαίλεη φηη ε αξρηθή λνκηθή επαλεμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή δελ ζα πξέπεη λα
κεηψλεη νχηε ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο έλαληη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ νχηε ην δηθαίσκα
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα γλσκνδνηεί· δεηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεξγαζίαο θαηάξηηζεο νη
ΔΔΑ λα παξέρνπλ πξννξαηηθά ζην Κνηλνβνχιην ηαθηηθά, εκπεξηζηαησκέλα θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε πξνζσξηλά ζρέδηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη λα
δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ·

53.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο ΔΔΑ λα ηεξνχλ πιήξσο ηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηνπο ζπλλνκνζέηεο θαη λα ηνπο παξέρνπλ άκεζα εμεγήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ
αλακέλεηαη λα κελ ηεξεζεί θάπνηα πξνζεζκία·

54.

ππελζπκίδεη ζηηο ΔΔΑ φηη ηα ηερληθά πξφηππα, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νη
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ζπζηάζεηο δηέπνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο· θαιεί ηηο ΔΔΑ λα
πηνζεηνχλ πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ηδίσο φηαλ δελ εμνπζηνδνηνχληαη ξεηά ζηε βαζηθή πξάμε·
δηαπηζηψλεη φηη κηα ηέηνηνπ είδνπο πξνζέγγηζε απαηηείηαη επίζεο ιακβαλνκέλσλ ππφςε
ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ησλ ΔΔΑ θαη ηεο αλάγθεο ηεξάξρεζεο ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα πξαθηηθά φξηα ηεο απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο δελ
πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απφ δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαη δεηεί λα δηαηίζεληαη
επαξθείο πφξνη ζηηο ΔΔΑ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηεμάγνπλ αμηφπηζηε, αλεμάξηεηε θαη
απνηειεζκαηηθή επνπηεία θαηά ηελ άζθεζε ηεο απνζηνιήο ηνπο·
55.

θαιεί ηηο ΔΔΑ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη βαζηθέο πξάμεηο απφ ηα θξάηε κέιε θαη λα
δηελεξγνχλ ηαθηηθφηεξα αμηνινγήζεηο απφ νκνηίκνπο γηα ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηηθήο ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ·

56.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο ΔΔΑ λα δεκνζηεχνπλ ηαθηηθά ελνπνηεκέλεο εθδφζεηο ησλ
ξπζκίζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο δηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο,
κεηαμχ άιισλ θαη πεξίιεςε πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκε θαη θαηαλνεηή απφ επηρεηξήζεηο,
θαηαλαισηέο, νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη άιινπο· ζεσξεί φηη ε
δεκηνπξγία θνηλνχ κεηξψνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη παξαπνκπέο ζηελ εθαξκνγή ζε
εζληθφ επίπεδν απνηειεί ελδηαθέξνπζα επηινγή·

Μελλονηική πορεία
57.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο ΔΔΑ λα δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο (ηνπιάρηζηνλ εηήζηνπο)
ειέγρνπο ζπλνρήο θαη ζπλέπεηαο, κεηαμχ άιισλ ζε δηαηνκεαθή βάζε θαη γηα θάζε
ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο, θαη ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο εγθξηζείζαο
λνκνζεζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ξπζκηζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ
εθηειεζηηθψλ ηερληθψλ πξνηχπσλ, θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα
απηή·

58.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο ΔΔΑ λα δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο (ηνπιάρηζηνλ εηήζηνπο)
ειέγρνπο αλαινγηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο
απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη
γηα θάζε ζρέδην λνκνζεηηθήο πξάμεο, θαη λα δηαζέηνπλ πφξνπο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα
απηή· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηεχζεη πξάζηλε βίβιν γηα ηε δηεξεχλεζε λέσλ
πξνζεγγίζεσλ πξνψζεζεο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε·

59.

ηνλίδεη φηη ν αληίθηππνο ησλ κεκνλσκέλσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ δηαθέξεη απφ ηνλ
ζσξεπηηθφ ηνπο αληίθηππν· θαιεί ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ΔΔΑ, ηνλ ΔΔΜ θαη ην ΔΚ, λα δηελεξγνχλ αλά πεληαεηία εκπεξηζηαησκέλε πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή εθηίκεζε ηνπ ζσξεπηηθνχ αληηθηχπνπ ηεο ξχζκηζεο ηεο ΔΔ γηα ηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζε απηέο ζε επίπεδν ΔΔ θαη θξάηνπο κέινπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίδνληαη νη
ειιείςεηο θαη ηα θελά, λα αμηνινγνχληαη νη επηδφζεηο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε
απνδνηηθφηεηα ηεο ξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη
φηη ε ξχζκηζε απηή δελ παξεκπνδίδεη ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
νηθνλνκίαο, θαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην· ηνλίδεη
ηε ζεκαζία ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ιεπηνκεξψλ εθηηκήζεσλ αληηθηχπνπ θαη αλαιχζεσλ
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θφζηνπο-νθέινπο γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή λνκνζεζία πξνθεηκέλνπ λα
θαηαδεηθλχεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο λνκνζεζίαο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη νη εθηηκήζεηο
αληηθηχπνπ θαη νη αλαιχζεηο θφζηνπο-νθέινπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ελδειερείο
αμηνινγήζεηο ηνπ αληηθηχπνπ ησλ κέηξσλ επηπέδνπ 2, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο
ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά δεηήκαηα· ππελζπκίδεη φηη
κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ πνζνηηθά νη επηπηψζεηο ησλ λνκνζεηηθψλ
κέηξσλ, δεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ ηδίσο ηα νθέιε ηνπο, αιιά κέζνδνη
γηα ηνλ πνζνηηθφ ππνινγηζκφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη·
60.

θαιεί ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο λα νινθιεξψζνπλ ηελ πξψηε εθηίκεζε σο ηα ηέιε
ηνπ 2016 θαη λα ππνβάινπλ έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ ζπλνιηθφ αληίθηππν θαη, ζε ρσξηζηά
θεθάιαηα, βαζηδφκελεο επίζεο ζε αλεμάξηεηε έξεπλα, ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:
- ηηο επηδξάζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
θαηάιιειεο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάιπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά αλά κέγεζνο,
πνιππινθφηεηα θαη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, θαη ζηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο
νληφηεηεο,
- ηηο πηζαλέο ειιείςεηο θαη ηα θελά, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πηζαλή αλάπηπμε λέσλ
απεηιψλ θαη θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηηο επηθαιχςεηο θαη ηηο αθνχζηεο ζπλέπεηεο,
- ηα πξαγκαηηθά θαη ηα αλακελφκελα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηνλ θφζκν,
- ηηο πηζαλφηεηεο λα επσθειεζεί ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ΜΜΔ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο,
- ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηαχισλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη
επέθηαζεο κε ζπκπιεξσκαηηθνχο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επίπησζεο ζηελ πξφζβαζε
ησλ ΜΜΔ θαη ησλ εηαηξεηψλ κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε,
- ηηο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο,
- ηηο επηπηψζεηο ζηελ θαηαλνκή θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη
ησλ θηλδχλσλ, θαη ζηελ εμέιημε ησλ ιφγσλ ησλ κεηνρψλ ηεο θαηεγνξίαο 1 πξνο ην
ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα,
- ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιαηζίνπ γηα ηνπο ηδηψηεο
επελδπηέο, ηνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πιαηζίνπ γηα ηε δηαθάλεηα,
- ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο άξζεο ησλ θξαγκψλ ζηελ εληαία αγνξά, ηνπ πεξηνξηζκνχ
ηνπ ξπζκηζηηθνχ αξκπηηξάδ θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ,
- ηε ζπλνιηθή επίπησζε ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζηνλ εζηθφ θίλδπλν,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ πηζαλψλ εμφδσλ θαη ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ
έιιεηςε ξχζκηζεο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηελ νπζηαζηηθή εθηέιεζε ησλ
ζπζηάζεσλ ηεο G20, θαη ηελ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ,
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- ηνλ αληίθηππν ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ινγηζηηθήο ηεο εχινγεο αμίαο
ησλ ΓΠΥΠ ζε ζχγθξηζε κε ηε ινγηζηηθή ηεο ζχλεζεο,
- ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε
καθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ζηελ ΔΔ,
- ηελ ηθαλφηεηα ησλ ΔΔΑ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζην
πιαίζην ηνπ ηξέρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζε ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ κπνξεί λα
ρξεηάδνληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ, ηδίσο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ησλ ΔΔΑ ζην
εγγχο κέιινλ,
- ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηηο επηδξάζεηο ζηε δηεζλή
αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
ζχγθξηζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ινηπψλ ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ δηθαηνδνζίαο φζνλ αθνξά
ηελ πθηζηάκελε ξχζκηζε θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν απηή εθαξκφδεηαη·
61.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ηα επξήκαηά ηεο ζην Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην
θαη λα πξνηείλεη κέηξα θαηά πεξίπησζε·
°
°

62.

αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ
Δπηηξνπή.
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη θξίζε ρξένπο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 2007/2008
απαίηεζε νινθιεξσκέλε δξάζε απφ ηνπο επξσπαίνπο λνκνζέηεο θαη ηνπο δηεζλείο θνξείο
θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ. Απφ ηφηε, έρνπλ δξνκνινγεζεί πνιπάξηζκεο λνκνζεηηθέο
πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκάησλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ θξίζε. Πνιιά
λνκνζεηήκαηα έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί κε επηηπρία θαη νη πξνζεζκίεο πνπ είραλ ηεζεί σο πξνο
ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο έρνπλ ήδε ηεξεζεί ή πξφθεηηαη λα πιεξσζνχλ
ζχληνκα.
Ζ παξνχζα έθζεζε πξσηνβνπιίαο απνηειεί έλα πξψην βήκα γηα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ
λνκνζεηηθνχ έξγνπ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηε λνκνζεζία
φζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ έθθξαζε ησλ αλεζπρηψλ πνπ έρνπλ
πξνθχςεη θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ν αληίθηππνο ησλ επηκέξνπο λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη
ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο δελ έρεη αλαιπζεί επαξθψο θαη φηη ν ζσξεπηηθφο αληίθηππνο ηεο
λνκνζεζίαο ζην ζχλνιφ ηεο δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο ππνβιεζεί ζε πιήξε αμηνιφγεζε.
εκαληηθέο λέεο θαηλνηνκίεο ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ε δέζκε κέηξσλ γηα ηηο επελδχζεηο θαη ε
Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζα επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα εάλ βαζηζηνχλ ζε πθηζηάκελε
ξχζκηζε γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά θαη
απνδνηηθά. πλεπψο, ν εηζεγεηήο ζεσξεί φηη κηα ελδειερήο εθηίκεζε αληίθηππνπ ηνπ
πιαηζίνπ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη αλαγθαία θαη φηη ζα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη ηαθηηθά. Οη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα επηθνξηηζηνχλ κε ην ελ
ιφγσ θαζήθνλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε πείξα ηνπο ζην
πιαίζην δηαβνπιεχζεσλ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο επνπηηθνχο
νξγαληζκνχο EIOPA, ΔΑΣ θαη ΔΑΚΑΑ, θαζψο θαη κε ην ΔΚ θαη ηνλ ΔΔΜ. Ζ Δπηηξνπή
ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ηελ εθηίκεζή ηεο ζε ακθφηεξνπο ηνπο ζπλλνκνζέηεο θαη λα πξνηείλεη,
θαηά πεξίπησζε, βειηηψζεηο.
Ο εηζεγεηήο εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε πηζαλέο αζπλέπεηεο θαη έιιεηςε ζπλνρήο
ζηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία θαη ζθνπεχεη λα δψζεη ζπλέρεηα ζηελ αλεπίζεκε πξσηνβνπιία
πνπ αλέιαβε ε επηηξνπή ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 2014. Δπηπιένλ, ν εηζεγεηήο ζα ήζειε λα
ππνγξακκίζεη ηελ ππνρξέσζε λα εμεηαζζεί ε αλαινγηθφηεηα ζηε λνκνζεζία γηα ηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, πνπ ρξήδεη πνιχ κεγαιχηεξεο πξνζνρήο κεηαμχ άιισλ θαη ζε
ζρέζε κε ηηο ηζρχνπζεο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Ζ
εθηίκεζε ηνπ ζσξεπηηθνχ αληίθηππνπ θαζψο θαη νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη ζπλέπεηαο θαη
αλαινγηθφηεηαο ζε ηαθηηθή βάζε ζα δηαζθαιίζνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζα είλαη ιηγφηεξν ζχλζεηε, πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή θαη
θαιχηεξα επζπγξακκηζκέλε κε ηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ θνξέσλ. Αλαθνξηθά κε
ηνπο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ, ζα πξέπεη επίζεο λα εθηηκεζεί κε πνηνλ ηξφπν ε
ππάξρνπζα λνκνζεζία γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο αιιειεπηδξά κε ηηο δπλαηφηεηεο
ησλ θνξέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ λα σθειήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Απηφ
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη
πθηζηάκελνη δίαπινη ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν δχλαηαη λα επεθηαζνχλ θαη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ πξφζζεηνπο δηαχινπο.
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Ο εηζεγεηήο ζεσξεί φηη ε πθηζηάκελε λνκνζεζία πξέπεη λα εθαξκνζηεί πιήξσο θαη λα
επηβιεζεί απζηεξά ζηα θξάηε κέιε. Θεσξεί ζεκαληηθφ λα παξακείλνπλ ε ρξεκαηνπηζησηηθή
ζηαζεξφηεηα θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ πξνηεξαηφηεηεο ησλ λνκνζεηψλ, δίλνληαο
κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ εθαξκνγή κηαο ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο βάζεη θηλδχλνπ.
Δπηπιένλ, ν εηζεγεηήο ραξαθηεξίδεη ηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο θαη
ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνκέσλ ηεο ΔΔ νπζηψδε πξφθιεζε ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ γηα
ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο. Θεσξεί φηη νη επξσπαίνη λνκνζέηεο πξέπεη λα ιάβνπλ
πεξηζζφηεξν ππφςε ηηο αιιειεμαξηήζεηο κε ηα δηεζλή πξφηππα. Ζ πξψηε εθηίκεζε
ζσξεπηηθνχ αληίθηππνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηνρεπκέλε εμέηαζε ηνπ
ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ εθ
λένπ δηεχξπλζε ηεο πξφζθαηεο λνκνζεζίαο.
Ο εηζεγεηήο επηζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα ηεο ξχζκηζεο γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο
εμαξηάηαη επίζεο απφ ηνλ ζπληνληζκφ, ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαθάλεηα ηεο
λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο. πλεπψο, κε ηελ παξνχζα έθζεζε ζπγθεληξψλνληαη αηηήκαηα γηα
ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ νπζηψδνπο
ξφινπ θαη ηεο αλάγθεο ινγνδνζίαο ησλ ΔΔΑ θαη ηνπ ΔΔΜ ελ πξνθεηκέλσ.
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14.10.2015
ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ, ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

πξνο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο
ζρεηηθά κε ηνλ απνινγηζκφ θαη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΔΔ γηα ηηο
ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο: Αληίθηππνο θαη επφκελα βήκαηα πξνο έλα πην απνδνηηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ θαη ηελ Έλσζε ησλ
Κεθαιαηαγνξψλ
(2015/2106(INI))
πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Janusz Lewandowski

ΠΡΟΣΑΔΙ
Ζ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη
Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε
ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο:
1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε
Κεθαιαηαγνξψλ (CMU), θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αληιεζνχλ δηδάγκαηα απφ ηηο
θξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο, λα δηεπθνιπλζνχλ ε
εμσηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη νη επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, θαη λα
επηηεπρζεί καθξφπλνε βηψζηκε αλάπηπμε· πηζηεχεη φηη ε πξσηνβνπιία απηή κπνξεί, κέζσ
ηεο δηεχξπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ,
λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Δπξψπεο ζε ηξνρηά θνηλσληθά θαη
πεξηβαιινληηθά ηζφξξνπεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο·
2. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζεί ππφςε ην επξχηεξν παγθφζκην πιαίζην, ηδίσο φζνλ
αθνξά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ νπζία ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία
θαη ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ΔΔ, ηε
βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε ξνήο θεθαιαίσλ ζηελ Έλσζε,
θαη ηελ εμαζθάιηζε ακνηβαηφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο
αγνξέο· ππνγξακκίδεη ζην πιαίζην απηφ ηελ αλάγθε γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηεο
Δπηηξνπήο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ην πκβνχιην ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζηαζεξφηεηαο (FSB) θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο Υξεκαηηζηεξίσλ
(IOSCO)·
3. ηνλίδεη φηη ν θαλνληζκφο ηεο ΔΔ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρεη
σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο· πηζηεχεη, ζπλεπψο, φηη ν
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θαλνληζκφο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα θαη αλαινγηθφηεηα·
4. επηζεκαίλεη φηη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηξάπεδεο,
γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε ζέζε ηεο επηζθαιή ζε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ
δαλεηζκνχ· πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο
κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλαδήηεζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ·
5. επηδνθηκάδεη ηε ζρεδηαδφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαχισλ ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίνη ζα
πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο, λα πξνσζνχλ κέζα πνπ έρνπλ
απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο νη θαηλνηφκεο
επηρεηξήζεηο, φπσο νη λενθπείο· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα κεησζεί ν δηνηθεηηθφο
θφξηνο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, θαη λα πξνσζεζεί ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
επηθνπξηθφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ζπλνρήο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
πξαθηηθφηεηαο ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ αλνηρηέο,
απνηειεζκαηηθέο, ξεπζηέο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θεθαιαηαγνξέο·
6. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαλνληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ζε
πνιιά ζεκεία ηνπ πνιπεπίπεδνο κε απνθιίλνληα θαη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή λα δηεμαγάγεη δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο λενθπείο
επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο απηφ, φπνπ είλαη ζθφπηκν·
7. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ηξαπεδψλ σο δηακεζνιαβεηψλ ζηηο
θεθαιαηαγνξέο· ηνλίδεη φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα
ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ·
8. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα θηιηθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο εκπφδηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ σο αληηθίλεηξα γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο, φπσο π.ρ. νη θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο πνπ απνζαξξχλνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ζε ππνδνκή·
9. ζεσξεί φηη ε CMU ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη, κέζσ ηεο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ
θαη ησλ εκπνδίσλ ζηε δπλεηηθή ρξήζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ φπσο ηα νκφινγα θαη
νη κεηνρέο, πσο νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ εηδψλ
ρξεκαηνδφηεζεο·
10. ππελζπκίδεη φηη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ησλ ΜΜΔ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηηο επελδχζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν
ηχπν επηρείξεζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα
γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επελδπηψλ ζε δηαθαλή θαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία
ζρεηηθά κε ηηο ΜΜΔ· πηζηεχεη φηη ε αλάπηπμε κηαο εηδηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε
ζπγθέληξσζε, ζε εζεινληηθή βάζε, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο
ΜΜΔ θαη ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ·
11. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο πεξί ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, θαζψο θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιινληαη γηα ηελ άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ ζηελ πξφζβαζε ζε ηηηινπνίεζε·
δεηεί ηελ αλαβίσζε ησλ αγνξψλ ηηηινπνίεζεο κε ηελ απνθπγή ηνπ ππεξβνιηθά
πεξηνξηζηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ νξηζκνχ ηεο απιήο, δηαθαλνχο θαη ηππνπνηεκέλεο (STS)
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ηηηινπνίεζεο· ζπληάζζεηαη κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ
ηηηινπνηήζεσλ «πςειήο πνηφηεηαο»· ππνγξακκίδεη, ηδίσο, ηελ αλάγθε λα αλνίμνπλ νη
ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη λα δηεπξπλζνχλ νη πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο· δεηεί, ζην
πιαίζην απηφ, λα εμεηαζηεί ε δεκηνπξγία επηδφζεσλ αλαθνξάο γηα ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξνχλ νη ηξάπεδεο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα ηηκνινγνχλ ηα δάλεηα· δεηεί ηελ αχμεζε ηεο
πξφζβαζεο ζηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο παλεπξσπατθήο
αγνξάο ηδησηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ,
θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ φπσο ηα δάλεηα κεηαμχ ηδησηψλ θαη ν
πιεζνπνξηζκφο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη ηελ έλλνηα ηεο θιηκάθσζεο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ εηαηξεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο·
12. πηζηεχεη φηη ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, έρεη θαίξηα ζεκαζία
γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· επηζεκαίλεη φηη νη
θεξδνθφξεο ηξάπεδεο θαη νη απνηειεζκαηηθέο θεθαιαηαγνξέο απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε·
13. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο αγνξψλ θαη λα
πξνηείλεη πξνζαξκνγέο κφλν ζηνπο ηνκείο πνπ απαηηνχλ παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα
εμαιεηθζνχλ ηα πθηζηάκελα εκπφδηα· πηζηεχεη φηη ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζα πξέπεη λα
βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη ζηελ αληαιιαγή εζληθψλ
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ζηα ηνπηθά
νηθνζπζηήκαηα, φπσο επίζεο λα πξνσζεί ηελ ελαξκφληζε κφλν εθεί φπνπ είλαη αλαγθαία,
θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαλνληζηηθνχ
ππεξζεκαηηζκνχ·
14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε, ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο πξσηνβνπιηψλ γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο Έλσζεο ησλ Κεθαιαηαγνξψλ, ηηο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο δνκέο ησλ ΜΜΔ ζηα θξάηε κέιε·
15. επηζεκαίλεη φηη ηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνπζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο γηα ηηο
λενθπείο επηρεηξήζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη πξφζζεηα κέζα, κε βάζε ηελ
πείξα απφ ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηα επξσπατθά ηακεία
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο·
16. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηεμνδηθψλ θαη δηαηνκεαθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ
επηπηψζεσλ θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξείο δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε
ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη λα εμαζθαιίζεη ηε
ζπλνρή ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ·
17. ζεσξεί φηη ε λνκνζεζία δελ απνηειεί πάληα ην πιένλ ελδεδεηγκέλν κέζν πνιηηηθήο
απφθξηζεο θαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε νη κε λνκνζεηηθέο
πξνζεγγίζεηο κε γλψκνλα ηελ αγνξά.
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