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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την περαιτέρω προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU): βελτίωση 
της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και 
περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
(2020/2036(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών, του Οκτωβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών, της 10ης Ιουνίου 2020,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη» 
(COM(2020)0103),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την Οικοδόμηση 
μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον απολογισμό 
και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: 
αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο 
της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δράσεις που αναλαμβάνονται για τη δημιουργία μιας 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα πρέπει, ως στόχο τους, να έχουν τη βελτίωση του 
φάσματος επιλογών χρηματοδότησης που προσφέρονται σε εταιρείες και πολίτες, 
καθώς και ένα ευρύτερο φάσμα πιο ελκυστικών προσφορών επενδύσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την επίτευξη της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την ακρίβεια, την 
αποτελεσματικότητα και την απλούστευση των μέτρων που θεσπίζονται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και οικονομική κρίση που προκάλεσε η COVID-
19 θα έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις ΜΜΕ και στους μικροεπενδυτές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση της ΕΕ στην COVID- 19 μέσω του ευρωπαϊκού 
σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να παρέχει σημαντικά κεφάλαια 

1 ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 76.
2 ΕΕ C 11 της 12.01.2018, σ. 24.
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προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε 
χρηματοδότηση·

Χρηματοδότηση

1. ζητεί την άρση των φραγμών, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης της 
νομοθεσίας, για τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των ΜΜΕ, 
προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
μετοχών και να μειωθεί η υφιστάμενη μεροληπτική διαχείριση του χρέους· επισημαίνει 
ότι η τρέχουσα κατάσταση καθιστά τις ΜΜΕ πιο ευάλωτες και ευπαθείς·

2. είναι της άποψης ότι πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και να διευκολυνθεί η καταχώριση εταιρειών· ενθαρρύνει 
τη δημιουργία και την απόδοση προτεραιότητας σε ένα μεγάλο ιδιωτικό πανευρωπαϊκό 
ταμείο, ένα Ταμείο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO), για τη στήριξη των ΜΜΕ·

3. ζητεί την επιτάχυνση της ανάπτυξης των αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) και 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοδότησης για επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου, αναπτύσσοντας ταμεία 
επιχειρηματικού κεφαλαίου μεγάλης κλίμακας, συστήματα φορολογικών κινήτρων για 
επιχειρηματικά κεφάλαια και επενδύσεις «επιχειρηματικών αγγέλων», καθώς και 
ενεργές αγορές ΑΔΠ για εταιρείες με στήριξη από τις εταιρείες επιχειρηματικού 
κεφαλαίου·

4. ζητεί να επανευθυγραμμιστεί η μεταχείριση των παραδοσιακών και σύνθετων 
τιτλοποιήσεων,  η μεταχείριση του ρυθμιστικού κεφαλαίου και της ρευστότητας με των 
καλυμμένων ομολόγων και των δανείων, καθώς και με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης 
και δέουσας επιμέλειας για τα καλυμμένα ομόλογα και την απλή, διαφανή και 
τυποποιημένη (STS) τιτλοποίηση·

5. ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αγορά κινητών 
αξιών προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάκαμψη μετά την κρίση COVID-19· 
υποστηρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο, την οδηγία για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID), τον κανονισμό περί τιτλοποιήσεων και τον 
κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις στην 
πραγματική οικονομία, ιδίως στις ΜΜΕ, και να επιτραπεί στους νεοεισερχόμενους και 
στα νέα προϊόντα να εισέλθουν στις αγορές, διατηρώντας την προστασία των 
καταναλωτών και την ακεραιότητα της αγοράς·

Προώθηση μακροπρόθεσμων και διασυνοριακών επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα εθνικά φορολογικά τους πλαίσια, 
προκειμένου να μειώσουν τα φορολογικά εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παρακράτησης φόρου στην πηγή, και να 
αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τους επενδυτές σε μακροπρόθεσμες επενδυτικές 
ευκαιρίες, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων 
αποταμιεύσεων για τους πολίτες της ΕΕ·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις διασυνοριακές 
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επενδύσεις, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω προώθησης της εφαρμογής ενός γνήσια ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά·

9. τονίζει την ανάγκη προώθησης συνταξιοδοτικών παροχών· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)· υπενθυμίζει στα 
κράτη μέλη ότι τα PEPP πρέπει να υπόκεινται στην ίδια φορολογική μεταχείριση με τα 
εθνικά συνταξιοδοτικά προϊόντα για να καταστούν επιλογή για τους αποταμιευτές·

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα συστήματα πολλαπλών πυλώνων για τις 
συντάξεις, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης, 
ως μέσο για τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς και των επενδυτικών κινήτρων· 
πιστεύει ότι οι ιδιωτικές συντάξεις θα πρέπει να αναζωογονηθούν και να καταστούν 
ελκυστικότερες· ενθαρρύνει τη συμμετοχή των επενδυτών σε μακροπρόθεσμα προϊόντα 
με πολιτικές μείωσης του φόρου ή απαλλαγής·

11. υπενθυμίζει ότι η οδηγία Φερεγγυότητα 2 απαιτεί επανεξέταση έως το τέλος του 2020 
και ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) θα 
παρέχει τεχνικές συμβουλές στην Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη· ζητεί από την Επιτροπή και την EIOPA να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο προσαρμογής των κεφαλαιακών απαιτήσεων για επενδύσεις σε μετοχικό 
και ιδιωτικό χρέος, ιδίως ΜΜΕ·

Αρχιτεκτονική της αγοράς

12. τονίζει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές και εθνικές εποπτικές αρχές να ξεπεράσουν τις 
διαφορές τους· ζητεί εποπτική σύγκλιση για την προώθηση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
μοντέλου, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών 
(ESMA), για τη μείωση των υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές·

13. παρατηρεί ότι ο κανονισμός για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι μια πολύ 
περίπλοκη επιχείρηση, με κανονιστική ρύθμιση σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο· ενθαρρύνει όλους τους σχετικούς παράγοντες να αντιμετωπίσουν αυτή την 
πολυπλοκότητα ώστε να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα της ρύθμισης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και να εξαλειφθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος·

Ιδιώτες επενδυτές

14. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συνεργασία των μικροεπενδυτών με τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει χαμηλή· ζητεί να ληφθούν μέτρα για την 
προώθηση των επενδύσεων στο λιανικό εμπόριο ενόψει των δημογραφικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, αυξάνοντας τη συμμετοχή των μικροεπενδυτών 
στις κεφαλαιαγορές μέσω ελκυστικότερων και κατάλληλων ατομικών συνταξιοδοτικών 
προϊόντων·

15. τονίζει ότι η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές θα πρέπει να είναι δυνατή για 
όλες τις επιχειρήσεις σύμφωνα με την αρχή «ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, ίδιοι 
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κανόνες»·

16. υπενθυμίζει την ύπαρξη διαφόρων αδυναμιών στη νομοθεσία σχετικά με τις δέσμες 
επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και τα ασφαλιστικά προϊόντα (PRIIP) 
που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν  κατά την επόμενη επανεξέταση· αναμένει ότι η 
νομοθεσία για τα PRIIP επιπέδου 2 στο βασικό έγγραφο για τους επενδυτές  θα 
σεβαστεί το επίπεδο 1, ιδίως σε σχέση με τα σενάρια απόδοσης· εκφράζει τη λύπη του 
για τις καθυστερήσεις στην έγκριση της νομοθεσίας για τα PRIIP επιπέδου 2, θα 
οδηγήσει σε αλληλεπικάλυψη με την πρώτη αναθεώρηση των PRIIP, αυξάνοντας την 
νομική αβεβαιότητα και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους ·

17. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει σαφή τη διαφοροποίηση μεταξύ των επαγγελματιών 
επενδυτών και των μικροεπενδυτών σε όλα τα επίπεδα της οδηγίας για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων, καθιστώντας δυνατή την προσαρμογή της μεταχείρισης 
των πελατών ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στις αγορές· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής μιας κατηγορίας ημιεπαγγελματιών 
επενδυτών για την καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές συνθήκες συμμετοχής στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές·

18. είναι της γνώμης ότι το ισχύον πλαίσιο υποβολής εκθέσεων στην οδηγία MIFID II και 
τον κανονισμό για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) είναι πολύ δαπανηρό 
και πολύπλοκο, γεγονός που εμποδίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος· 
πιστεύει ότι απαιτείται απλούστευση·

19. ζητεί τροποποιήσεις της νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ανεξάρτητες 
συμβουλές χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, αποφεύγοντας παράλληλα την 
προώθηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων του ίδιου του ιδρύματος και τη 
διασφάλιση δίκαιης εμπορίας χρηματοοικονομικών προϊόντων ·

Χρηματοοικονομική διαπαιδαγώγηση

20. υπογραμμίζει ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση της χαμηλής συμμετοχής των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 
εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων, της δυσπιστίας και της απροθυμίας ανάληψης 
κινδύνων·

21. τονίζει ότι η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελεί μεσοπρόθεσμο εργαλείο, το 
οποίο εμπλουτίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
προς τη συμμετοχή των μικροεπενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

22. προτρέπει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν προγράμματα χρηματοοικονομικού 
αλφαβητισμού στα σχολικά προγράμματα σπουδών με στόχο την ανάπτυξη αυτονομίας 
σε οικονομικά ζητήματα· προτείνει να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στη μελέτη του 
Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA)·

Ψηφιοποίηση

23. είναι της άποψης ότι η ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορεί να 
αποτελέσει καταλύτη για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην ΕΕ, μειώνοντας 
παράλληλα τα εμπόδια και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της εποπτείας· τονίζει 
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ότι ένα πλαίσιο της ΕΕ με υψηλά πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε 
να συμβάλει στην οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

24. επισημαίνει ότι τα «προστατευμένα περιβάλλοντα» («sandboxes») μπορεί να 
αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από την 
Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πανευρωπαϊκό «sandbox» για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες·

Ο ρόλος της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές

25. επισημαίνει ότι η Ευρώπη ανταγωνίζεται για τα κεφάλαια σε μια παγκόσμια αγορά και 
ότι, ως αποτέλεσμα, οι πιο ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές ευρωπαϊκές 
κεφαλαιαγορές έχουν ζωτική σημασία για την προστασία της οικονομικής κυριαρχίας 
της Ευρώπης, τη χρήση του ευρώ σε τρίτες χώρες και την προσέλκυση ξένων 
επενδυτών·

26. επαναλαμβάνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα να θεωρούνται 
ισοδύναμοι οι κανόνες τρίτων χωρών βάσει μιας αναλογικής ανάλυσης με βάση τον 
κίνδυνο, και ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς 
οποιαδήποτε απόφαση ισοδυναμίας·

27. ζητεί να αναληφθεί δράση για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου και της χρήσης του 
ευρώ, συμπληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών  και την Τραπεζική Ένωση, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 
ευρωομολόγων για τις αγορές εμπορευμάτων και ενισχύοντας τον ρόλο του ευρώ ως 
νομίσματος αναφοράς·

°

° °

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


