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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den videre udvikling af kapitalmarkedsunionen: bedre adgang til 
kapitalmarkedsfinansiering, navnlig for SMV'er, og yderligere fremme af 
detailinvestorers deltagelse
(2020/2036(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til rapporten fra gruppen på højt plan "Next CMU" fra oktober 2019,

– der henviser til rapporten af 10. juni 2020 fra forummet på højt plan om 
kapitalmarkedsunionen,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En SMV-
strategi for et bæredygtigt og digitalt Europa" COM(2020)0103),

– der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om etablering af en kapitalmarkedsunion1,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 om status og udfordringer for EU's 
regulering af finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv 
EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at alle de foranstaltninger, der træffes for at skabe en 
kapitalmarkedsunion, bør have som mål at forbedre den vifte af 
finansieringsmuligheder, der tilbydes virksomheder og borgere, samt at skabe en større 
vifte af attraktive investeringstilbud;

B. der henviser til, at de foranstaltninger, der hidtil er truffet for at opnå 
kapitalmarkedsunionen, bevæger sig i den rigtige retning; der henviser til, at der ikke 
desto mindre stadig er meget arbejde, der skal gøres med hensyn til præcision, 
effektivitet og forenkling af de vedtagne foranstaltninger;

C. der henviser til, at den sociale og økonomiske krise, der er opstået som følge af covid-
19, vil have en særlig negativ indvirkning på SMV'er og private sparere; der henviser 
til, at EU's reaktion på covid-19 gennem den europæiske genopretningsplan bør give en 
stor kapitaltilførsel for at øge de europæiske virksomheders adgang til finansiering;

Finansieringsaktiviteter

1. opfordrer til fjernelse af hindringer, herunder forenkling af lovgivningen, for at 
diversificere finansieringskilderne for SMV'er med henblik på at fremme SMV'ers 

1 EUT C 265 af 11.8.10.2017, s. 76.
2 EUT C 11 af 12.01.2018, s. 24.
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mulighed for at få adgang til egenkapitalmarkeder og mindske den eksisterende 
gældsskævhed; påpeger, at den nuværende situation gør SMV'erne mere skrøbelige og 
sårbare;

2. mener, at de finansielle markeders effektivitet bør forbedres, og at børsnoteringen af 
virksomheder bør lettes; tilskynder til oprettelse og prioritering af en stor privat 
paneuropæisk fond, en fond til børsintroduktion, for at støtte SMV'er;

3. opfordrer til at fremskynde udviklingen af EU's venturekapitalmarkeder og private 
egenkapitalmarkeder ved at øge tilgængeligheden af finansiering til 
venturekapitalinvesteringer, udvikle større venturekapitalfonde i den sene fase, 
skattemæssige incitamentordninger for venturekapital og business angel-investeringer 
samt aktive IPO-markeder for virksomheder, der har fået venturekapitalstøtte;

4. anmoder om en tilpasning af behandlingen af kontanter og syntetiske securitiseringer og 
af behandlingen af lovpligtig kapital og likviditet med behandlingen af dækkede 
obligationer og lån samt med kravene om fremlæggelse og passende omhu med hensyn 
til dækkede obligationer og simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS);

5. opfordrer til målrettede foranstaltninger inden for lovgivningen vedrørende 
værdipapirmarkeder for at fremskynde genopretningen efter covid-19-krisen; støtter 
ændringer i prospektforordningen, direktivet om markeder for finansielle instrumenter 
(MiFID), securitiseringsforordningen og forordningen om markedsmisbrug med henblik 
på at fremme investeringer i realøkonomien, navnlig i SMV'er, og give nytilkomne og 
nye produkter mulighed for at komme ind på markederne, bevare forbrugerbeskyttelsen 
og markedets integritet;

Fremme af langsigtede og grænseoverskridende investeringer og finansielle produkter

6. opfordrer medlemsstaterne til at ændre deres nationale skatteregler med henblik på at 
mindske skattemæssige hindringer for grænseoverskridende investeringer, herunder 
kildeskatteprocedurer, og øge investorernes finansiering af langsigtede 
investeringsmuligheder og dermed forbedre afkastet af langsigtede opsparinger for EU's 
borgere;

7. fremhæver betydningen af at øge retssikkerheden for grænseoverskridende investeringer 
ved at gøre de nationale insolvensbehandlinger mere effektive og virkningsfulde;

8. understreger, at det er nødvendigt at gå videre med gennemførelsen af et egentligt fælles 
regelsæt for finansielle tjenesteydelser på det indre marked;

9. understreger behovet for at fremme pensionsordninger; glæder sig over det 
paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP); minder medlemsstaterne om, at 
PEPP-produkter skal være underlagt samme skattemæssige behandling som nationale 
pensionsprodukter for at være en mulighed for sparere;

10. opfordrer medlemsstaterne til at fremme pensionssystemer med flere søjler, herunder 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger, som et middel til at forbedre 
markedsdynamikken og incitamenterne til at investere; mener, at private pensioner bør 
revitaliseres og gøres mere attraktive; tilskynder til, at investorer deltager i langsigtede 
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produkter med skattelempelser eller -fritagelsespolitikker;

11. minder om, at der i Solvens 2-direktivet er krav om en revision inden udgangen af 2020, 
og at Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) vil yde teknisk rådgivning til 
Kommissionen efter høringer af forskellige interessenter; anmoder Kommissionen og 
EIOPA om at overveje at tilpasse kapitalkravene for investeringer i egenkapital og 
privat gæld, navnlig for SMV'er;

Markedsstruktur

12. understreger, at det er nødvendigt, at de europæiske og nationale tilsynsmyndigheder 
overvinder deres forskelle; opfordrer til tilsynsmæssig konvergens for at fremme en 
fælles europæisk model, der styres af Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA), for at mindske de eksisterende hindringer for 
grænseoverskridende finansielle transaktioner;

13. bemærker, at reguleringen af finansielle tjenesteydelser er meget kompleks med 
regulering på internationalt, europæisk og nationalt plan; opfordrer alle relevante 
aktører til at gøre noget ved denne kompleksitet for at sikre, at den finansielle regulering 
er proportionel, og for at fjerne unødvendige administrative byrder;

Detailinvestorer

14. er bekymret over, at detailinvestorers engagement på de finansielle markeder fortsat er 
lavt; opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at fremme detailinvesteringer i lyset 
af de demografiske udfordringer, som EU står over for, ved at øge detailinvestorers 
deltagelse på kapitalmarkederne gennem mere attraktive og passende personlige 
pensionsprodukter;

15. understreger, at adgang til finansielle markeder bør være mulig for alle virksomheder i 
henhold til princippet om "samme forretning, samme regler";

16. minder om, at der er forskellige mangler i lovgivningen om sammensatte og 
forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er), som bør tages 
op i forbindelse med den næste revision; forventer, at PRIIP-lovgivningen på niveau 2 
om dokumentet med central investorinformation overholder niveau 1, navnlig for så 
vidt angår resultatscenarierne; beklager forsinkelserne i vedtagelsen af PRIIP-
lovgivningen på niveau 2, som vil overlappe med den første revision af PRIIP'er, og 
som øger den juridiske usikkerhed og omkostningerne for interessenterne;

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foretage en klar sondring mellem 
professionelle investorer og detailinvestorer på alle niveauer i MiFID-direktivet, hvilket 
vil gøre det muligt at tilpasse behandlingen af kunder efter deres viden og erfaring på 
markederne; anmoder om, at Kommissionen overvejer at indføre en kategori af 
halvprofessionelle investorer for bedre at kunne reagere på den reelle deltagelse på de 
finansielle markeder;

18. er af den opfattelse, at den nuværende rapporteringsramme i MiFID II og forordningen 
om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) er meget bekostelig og kompleks og 
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hindrer systemets effektivitet; mener, at en forenkling er nødvendig;

19. opfordrer til ændringer af lovgivningen for at sikre finansielle formidleres adgang til 
uafhængig rådgivning og samtidig undgå fremme af instituttets egne finansielle 
produkter og sikre en retfærdig markedsføring af finansielle produkter;

Formidling af finansiel viden

20. understreger, at der er behov for formidling af finansiel viden for at få bugt med 
detailinvestorernes lave engagement på finansmarkederne, som skyldes manglende 
viden, mistro og risikoaversion;

21. understreger, at formidling af finansiel viden er et mellemsigtet redskab, der beriger det 
finansielle system, og som er et godt tiltag for at engagere detailinvestorerne på de 
finansielle markeder;

22. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at medtage programmer til fremme af 
finansiel forståelse i skolernes læseplaner med sigte på at udvikle autonomi med hensyn 
til finansielle forhold; foreslår, at dette emne medtages i programmet for international 
elevevaluering (PISA);

Digitalisering

23. mener, at digitaliseringen af finansielle tjenesteydelser kan være en katalysator for 
mobiliseringen af kapital i EU og samtidig mindske hindringerne og øge effektiviteten 
af tilsyn; understreger, at en EU-ramme med høje standarder for cybersikkerhed vil 
bidrage til kapitalmarkedsunionen;

24. fremhæver, at "sandkasser" kan være et passende redskab til at forbedre innovationen 
og konkurrenceevnen i sektoren for finansielle tjenesteydelser; anmoder om, at 
Kommissionen opretter en paneuropæisk "sandkasse" for finansielle tjenesteydelser;

EU's rolle på de globale markeder

25. påpeger, at Europa konkurrerer om kapital på et globalt marked, og at dybere, mere 
integrerede og effektive europæiske kapitalmarkeder derfor er afgørende for at beskytte 
Europas økonomiske suverænitet, anvendelsen af euroen i tredjelande og tiltrække 
udenlandske investorer;

26. gentager, at EU-lovgivningen giver mulighed for at betragte tredjelandes regler som 
ækvivalente på grundlag af en proportional og risikobaseret analyse, og at sådanne 
afgørelser bør træffes ved en delegeret retsakt; minder om, at EU ensidigt kan trække 
enhver afgørelse om ækvivalens tilbage;

27. opfordrer til, at der gøres en indsats for at styrke euroens internationale rolle og dens 
anvendelse ved at gennemføre Den Økonomiske og Monetære Union, 
kapitalmarkedsunionen og bankunionen, støtte udviklingen af eurobenchmarks for 
råvaremarkeder og styrke euroens rolle som referencevaluta;

°
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28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.


