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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kapitaliturgude liidu edasise arengu kohta: kapitaliturgude kaudu rahastamise 
kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise 
soodustamine
(2020/2036(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse järgmise kapitaliturgude liidu kõrgetasemelise töörühma 2019. aasta 
oktoobri aruannet,

– võttes arvesse kapitaliturgude liidu kõrgetasemelise foorumi 10. juuni 2020. aasta 
aruannet,

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2020. aasta teatist „VKEde strateegia kestliku ja 
digitaalse Euroopa kujundamiseks“ (COM(2020)0103),

– võttes arvesse oma 9. juuli 2015. aasta resolutsiooni kapitaliturgude liidu loomise 
kohta1,

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ELi finantsteenuste 
reguleerimise ülevaate ja probleemide kohta: mõju ja edasiliikumine tõhusama ja 
mõjusama ELi finantsalase õigusraamistiku ja kapitaliturgude liidu suunas2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et kõigi kapitaliturgude liidu loomiseks võetud meetmete eesmärk peaks 
olema parandada äriühingutele ja kodanikele pakutavaid rahastamisvõimalusi ning 
suurendada atraktiivsemate investeerimispakkumiste valikut;

B. arvestades, et kapitaliturgude liidu loomise lõpuleviimiseks seni võetud meetmed 
liiguvad õiges suunas; arvestades, et võetud meetmete täpsuse, tulemuslikkuse ja 
lihtsustamise osas tuleb siiski veel palju tööd teha;

C. arvestades, et COVID-19 põhjustatud sotsiaal- ja majanduskriis mõjutab eriti 
negatiivselt VKEsid ja jaehoiustajaid; arvestades, et ELi reageerimine COVID-19-le 
Euroopa majanduse taastekava kaudu peaks andma suure kapitalisüsti, et parandada 
Euroopa ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele;

Ettevõtete rahastamine

1. kutsub üles kõrvaldama tõkkeid, sealhulgas lihtsustama õigusakte, mis aitaks 
mitmekesistada VKEde rahastamisallikaid, et edendada VKEde juurdepääsu 

1 ELT C 265, 11.8.2017, lk 76.
2 ELT C 11, 12.1.2018, lk 24.
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aktsiaturgudele ja vähendada praegust laenuvahendite kasutamise soodustamist; juhib 
tähelepanu sellele, et praegune olukord muudab VKEd ebakindlamaks ja 
haavatavamaks;

2. on seisukohal, et finantsturgude tõhusust tuleks parandada ja äriühingute noteerimist 
börsil tuleks lihtsustada; ergutab suure üleeuroopalise erafondi, esmase avaliku 
pakkumise (IPO) fondi loomist ja prioriseerimist, et toetada VKEsid;

3. kutsub üles kiirendama ELi riski- ja erakapitaliturgude arengut, suurendades 
riskikapitali investeeringute rahastamise kättesaadavust, arendades suuremaid hilise 
kasvuetapi riskikapitalifonde, maksusoodustuste kavasid riskikapitali ja äriinglite 
investeeringute jaoks ning aktiivseid IPO turge riskikapitalile toetuvate äriühingute 
jaoks;

4. nõuab sularaha ja sünteetiliste väärtpaberistamiste käsitluse ning regulatiivse kapitali ja 
likviidsuse käsitluse ühtlustamist pandikirjade ja laenude käsitlusega ning pandikirjade 
ja lihtsa, läbipaistva ja standarditud väärtpaberistamise avalikustamis- ja 
hoolsuskohustuse nõuetega;

5. kutsub üles võtma väärtpaberiturgu käsitlevates õigusaktides sihipäraseid meetmeid, et 
kiirendada majanduse taastamist pärast COVID-19 kriisi; toetab prospektimääruse, 
finantsinstrumentide turgude direktiivi, väärtpaberistamise määruse ja turukuritarvituse 
määruse muutmist, et hõlbustada investeeringuid reaalmajandusse, eelkõige VKEdesse, 
ning võimaldada uutel tulijatel ja uutel toodetel turule siseneda, säilitades tarbijakaitse 
ja turu terviklikkuse;

Pikaajaliste ja piiriüleste investeeringute ja finantstoodete edendamine

6. palub liikmesriikidel muuta oma riiklikke maksuraamistikke, et vähendada piiriüleseid 
investeeringuid takistavaid maksutõkkeid, sealhulgas kinnipeetava maksu menetlusi, 
ning suurendada pikaajaliste investeerimisvõimaluste rahastamist investorite poolt, 
parandades seeläbi ELi kodanike pikaajaliste säästude tasuvust;

7. rõhutab, kui oluline on suurendada piiriüleste investeeringute õiguskindlust, et muuta 
riiklikud maksejõuetusmenetlused tõhusamaks ja tulemuslikumaks;

8. rõhutab vajadust teha täiendavaid edusamme tõeliselt ühtse finantsteenuste reeglistiku 
rakendamiseks siseturul;

9. rõhutab vajadust edendada pensionisüsteeme; väljendab heameelt üleeuroopalise 
personaalse pensionitoote (PEPP) üle; tuletab liikmesriikidele meelde, et PEPPe tuleb 
maksustada samamoodi nagu riiklikke pensionitooteid, et säästjad need valiksid;

10. julgustab liikmesriike edendama mitmesambalisi pensionisüsteeme, sealhulgas 
tööandjapensioni skeeme, et parandada turudünaamikat ja investeerimisstiimuleid; on 
veendunud, et erapensioneid tuleks taaselavdada ja muuta need atraktiivsemaks; ergutab 
investorite osalemist pikaajalistes toodetes, mille suhtes kohaldatakse maksusoodustus- 
või -vabastuspoliitikat;

11. tuletab meelde, et Solventsus II direktiiv tuleb 2020. aasta lõpuks läbi vaadata ning et 
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Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) annab komisjonile 
tehnilist nõu pärast konsulteerimist eri sidusrühmadega; palub komisjonil ja EIOPA-l 
kaaluda kapitalinõuete kohandamist omakapitali ja erasektori võlakohustustesse 
investeerimisel, eelkõige VKEde puhul;

Turu ülesehitus

12. rõhutab, et Euroopa ja riiklikud järelevalveasutused peavad erimeelsustest üle saama; 
nõuab järelevalvealast ühtsust, et edendada ühtset Euroopa mudelit, mida suunab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA), et vähendada piiriüleseid finantstehinguid 
takistavaid tõkkeid;

13. märgib, et finantsteenuste reguleerimine on väga keeruline ülesanne, mida viiakse ellu 
rahvusvahelisel, Euroopa ja riiklikul tasandil; ergutab kõiki asjaomaseid osalejaid 
tegelema selle keerukusega, et tagada finantsvaldkonna reguleerimise proportsionaalsus 
ja kõrvaldada tarbetu halduskoormus;

Jaeinvestorid

14. on mures selle pärast, et jaeinvestorid osalevad endiselt vähe finantsturgudel; nõuab 
meetmeid jaeinvesteeringute edendamiseks, pidades silmas ELi ees seisvaid 
demograafilisi probleeme, suurendades jaeinvestorite osalemist kapitaliturgudel 
atraktiivsemate ja asjakohasemate personaalsete pensionitoodete abil;

15. rõhutab, et kõigil ettevõtjatel peaks olema juurdepääs finantsturgudele põhimõtte „sama 
äritegevus, samad reeglid“ alusel;

16. tuletab meelde, et kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiseid investeerimistooteid 
(PRIIPid) käsitlevates õigusaktides esineb mitmeid puudusi, mis tuleks järgmise 
läbivaatamise käigus kõrvaldada; eeldab, et PRIIPide põhiteabedokumenti käsitlevates 
teise tasandi õigusaktides järgitakse esimese tasandi õigusakte, eelkõige seoses tootluse 
stsenaariumidega; peab kahetsusväärseks viivitusi PRIIPe käsitlevate teise tasandi 
õigusaktide vastuvõtmisel, mis kattub PRIIPide esimese läbivaatamisega ning 
suurendab õiguskindlusetust ja sidusrühmade kulusid;

17. nõuab tungivalt, et komisjon eristaks finantsinstrumentide turgude direktiivi kõigil 
tasanditel selgelt kutselisi ja jaeinvestoreid, et kohandada klientide kohtlemist vastavalt 
nende teadmistele ja kogemustele turgude kohta; nõuab, et komisjon kaaluks 
poolkutseliste investorite kategooria lisamist, et paremini reageerida finantsturgudel 
osalemise tegelikkusele;

18. on arvamusel, et praegune finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID 2) ja Euroopa 
turu infrastruktuuri määruse kohane aruandlusraamistik on väga kulukas ja keeruline 
ning takistab süsteemi tulemuslikkust; on veendunud, et seda on vaja lihtsustada;

19. nõuab õigusaktide muutmist, et tagada finantsvahendajate juurdepääs sõltumatule 
nõustamisele, vältides samal ajal asutuse enda finantstoodete edendamist ja tagades 
finantstoodete õiglase turustamise;

Finantsharidus
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20. rõhutab, et finantsharidust on vaja selleks, et parandada jaeinvestorite vähest osalemist 
finantsturgudel, mille põhjuseks on teadmiste puudumine, usaldamatus ja soovimatus 
võtta riske;

21. rõhutab, et finantsharidus on kespika perspektiiviga vahend, mis rikastab 
finantssüsteemi ja on õige samm jaeinvestorite finantsturgudele kaasamiseks;

22. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lisaksid koolide õppekavadesse finantskirjaoskuse 
programmid, mille eesmärk on arendada iseseisvust finantsküsimustes; soovitab lisada 
selle teema rahvusvahelise õpilaste hindamise programmi (PISA) uuringusse;

Digiteerimine

23. on seisukohal, et finantsteenuste digiteerimine võib aidata kaasa kapitali kaasamisele 
ELis, vähendades samal ajal tõkkeid ja suurendades järelevalve tõhusust; rõhutab, et 
kõrgete küberturvalisuse standarditega ELi raamistik soodustaks kapitaliturgude liitu;

24. rõhutab, et katsekeskkonnad võivad olla asjakohane vahend finantsteenuste sektori 
innovatsiooni ja konkurentsivõime suurendamiseks; nõuab, et komisjon looks 
finantsteenuste jaoks üleeuroopalise katsekeskkonna;

ELi roll ülemaailmsetel turgudel

25. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa konkureerib kapitali pärast maailmaturul ning 
seetõttu on sügavamad, integreeritumad ja tõhusamad Euroopa kapitaliturud Euroopa 
majandusliku suveräänsuse kaitsmisel, euro kasutamisel kolmandates riikides ja 
välisinvestorite ligimeelitamisel otsustava tähtsusega;

26. kordab, et ELi õigusaktidega on ette nähtud võimalus pidada kolmandate riikide 
eeskirju proportsionaalsel ja riskil põhineva analüüsi kohaselt samaväärseks ning et 
sellised otsused tuleks teha delegeeritud õigusakti kaudu; tuletab meelde, et EL võib 
samaväärsust kinnitava otsuse ühepoolselt tühistada;

27. kutsub üles võtma meetmeid, et tugevdada rahvusvahelist rolli ja euro kasutamist, viies 
lõpule majandus- ja rahaliidu, kapitaliturgude liidu ja pangandusliidu loomise, toetades 
tooraineturgude europõhiste võrdlusaluste väljatöötamist ning tugevdades euro rolli 
võrdlusvaluutana;

°

° °

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


