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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tolesnio kapitalo rinkų sąjungos plėtojimo: galimybės gauti kapitalo rinkos 
finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų 
galimybių dalyvauti kūrimas
(2020/2036(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į naujosios kapitalo rinkų sąjungos Aukšto lygio grupės 2019 m. 
spalio mėn. pranešimą,

– atsižvelgdamas į Aukšto lygio forumo kapitalo rinkų sąjungos klausimu 2020 m. 
birželio 10 d. pranešimą,

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija“ (COM(2020)0103),

– atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl kapitalo rinkų sąjungos 
kūrimo1,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją „ES finansinių paslaugų 
reguliavimo įvertinimas ir iššūkiai: poveikis ir veiksmai siekiant efektyvesnės ir 
veiksmingesnės ES finansų reguliavimo tvarkos ir kapitalo rinkų sąjungos“2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi visais veiksmais, kurių imamasi siekiant sukurti kapitalo rinkų sąjungą, turėtų 
būti siekiama didinti įmonėms ir privatiems asmenims siūlomų finansavimo galimybių 
įvairovę, taip pat teikti daugiau ir patrauklesnių investicijų pasiūlymų;

B. kadangi veiksmai, kurių imtasi iki šiol siekiant sukurti kapitalo rinkų sąjungą, yra 
tinkami; kadangi nepaisant to dar reikia daug ką nuveikti, kad priimtos priemonės būtų 
tikslios, veiksmingos ir paprastos;

C. kadangi dėl COVID-19 kilusi socialinė ir ekonominė krizė turės ypač neigiamą poveikį 
MVĮ ir neprofesionaliems santaupų turėtojams; kadangi kaip atsakas į COVID-19 ES 
įgyvendinamas Europos ekonomikos gaivinimo planas turėtų suteikti didelę kapitalo 
injekciją, kad būtų padidintos Europos įmonių galimybės gauti finansavimą;

Finansavimo veikla

1. ragina pašalinti kliūtis, be kita ko, supaprastinti teisės aktus, įvairinti MVĮ finansavimo 
šaltinius siekiant padidinti MVĮ galimybes patekti į nuosavybės vertybinių popierių 

1 OL C 265, 2017 8 11, p. 76.
2 OL C 11, 2018 1 12, p. 24.
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rinkas ir sumažinti esamą įsiskolinimui palankų mokestinį iškraipymą; pažymi, kad 
dabartinėje situacijoje MVĮ yra trapios ir pažeidžiamos;

2. mano, kad reikėtų pagerinti finansų rinkų veiksmingumą ir palengvinti įmonių 
įtraukimą į biržos sąrašus; ragina sukurti didelį privatųjį visos Europos fondą, MVĮ 
remti skirtą pradinio viešo akcijų platinimo (PVAP) fondą, ir teikti jam prioritetą;

3. ragina paspartinti ES rizikos kapitalo ir privataus kapitalo rinkų plėtrą didinant 
galimybes gauti finansavimą investicijoms į rizikos kapitalą, kuriant didesnius vėlyvojo 
etapo rizikos kapitalo fondus, mokesčių paskatų schemas investicijoms į rizikos kapitalą 
ir neformalių investuotojų investicijoms, taip pat aktyvias PVAP rinkas įmonėms, 
remiamoms rizikos kapitalo lėšomis;

4. prašo suvienodinti piniginio ir sintetinio pakeitimo vertybiniais popieriais tvarką, 
reguliuojamojo kapitalo ir likvidumo tvarką ir padengtųjų obligacijų ir paskolų tvarką, 
taip pat padengtųjų obligacijų ir paprasto, skaidraus ir standartizuoto (PSS) pakeitimo 
vertybiniais popieriais informacijos atskleidimo ir išsamaus patikrinimo reikalavimus;

5. ragina vertybinių popierių rinkos teisės aktuose numatyti tikslines priemones, kuriomis 
būtų paspartintas atsigavimas po COVID-19 krizės; pritaria Prospektų reglamento, 
Finansinių priemonių rinkų direktyvos (FPRD), Pakeitimo vertybiniais popieriais 
reglamento ir Piktnaudžiavimo rinka reglamento pakeitimams, kad būtų galima sudaryti 
palankesnes sąlygas investicijoms į realiąją ekonomiką, visų pirma į MVĮ, ir suteikti 
galimybių naujiems dalyviams ir naujiems produktams patekti į rinkas, išsaugant 
vartotojų apsaugą ir rinkos vientisumą;

Ilgalaikių ir tarpvalstybinių investicijų ir finansinių produktų skatinimas

6. prašo valstybes nares iš dalies pakeisti savo nacionalines mokesčių sistemas, kad būtų 
sumažintos mokestinės kliūtys tarpvalstybinėms investicijoms, įskaitant 
išskaičiuojamojo mokesčio procedūras, ir padidinti investuotojų finansavimą 
ilgalaikėms investavimo galimybėms, taip pagerinant ES piliečių ilgalaikio taupymo 
grąžą;

7. pabrėžia, kad svarbu didinti tarpvalstybinių investicijų teisinį tikrumą užtikrinant 
didesnį nacionalinių nemokumo procedūrų veiksmingumą ir efektyvumą;

8. pabrėžia, kad būtina toliau daryti pažangą įgyvendinant iš tikrųjų bendrą finansinių 
paslaugų vidaus rinkoje taisyklių sąvadą;

9. pabrėžia, kad reikia skatinti pensijų kaupimą; palankiai vertina visos Europos asmeninės 
pensijos produktą (PEPP); primena valstybėms narėms, kad PEPP turi būti taikoma 
tokia pati apmokestinimo tvarka, kaip ir nacionaliniams pensijų produktams, kad 
santaupų turintiems asmenims jis būtų patraukli alternatyva;

10. ragina valstybes nares skatinti daugiapakopes pensijų sistemas, įskaitant profesinių 
pensijų sistemas, kaip būdą pagerinti rinkos dinamiką ir paskatas investuoti; mano, kad 
reikėtų atnaujinti privačių pensijų sistemas ir padaryti jas patrauklesnes; ragina taikyti 
mokesčių mažinimo arba atleidimo nuo mokesčių politiką ir taip paskatinti 
investuotojus dalyvauti kuriant ilgalaikius produktus;
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11. primena, kad direktyvą „Mokumas II“ reikia persvarstyti iki 2020 m. pabaigos ir kad 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA), pasikonsultavusi su 
įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, teiks Komisijai technines konsultacijas; prašo, 
kad Komisija ir EIOPA apsvarstytų galimybę pakoreguoti kapitalo reikalavimus 
investicijoms į nuosavą kapitalą ir privačiojo sektoriaus skolą, visų pirma MVĮ;

Rinkos struktūra

12. pabrėžia, kad Europos ir nacionalinės priežiūros institucijos turi išspęsti tarpusavio 
nesutarimus; ragina užtikrinti priežiūros konvergenciją, kad būtų skatinamas bendras 
Europos modelis, kuriam vadovautų Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 
(ESMA), siekiant sumažinti esamas tarpvalstybinių finansinių operacijų kliūtis;

13. pabrėžia, kad finansinių paslaugų reguliavimas yra labai sudėtingas uždavinys, nes 
reguliavimas vyksta tarptautiniu, Europos ir nacionaliniu lygmenimis; ragina visus 
susijusius veikėjus spręsti šio sudėtingumo problemą siekiant užtikrinti finansų 
reguliavimo proporcingumą ir pašalinti nereikalingą administracinę naštą;

Mažmeniniai investuotojai

14. yra susirūpinęs dėl to, kad mažmeniniai investuotojai vis dar menkai dalyvauja finansų 
rinkose; ragina imtis priemonių, kuriomis būtų skatinamos mažmeninės investicijos, 
atsižvelgiant į demografinius iššūkius, su kuriais susiduria ES, didinant mažmeninių 
investuotojų dalyvavimą kapitalo rinkose siūlant patrauklesnius ir tinkamesnius 
asmeninės pensijos produktus;

15. pabrėžia, kad visos įmonės turėtų turėti galimybę patekti į finansų rinkas pagal principą 
„toks pat verslas, tokios pačios taisyklės“;

16. primena, kad teisės aktuose dėl mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių 
produktų paketų esama įvairių trūkumų, kurie turėtų būti pašalinti atliekant kitą 
peržiūrą; tikisi, kad 2 lygio mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių 
produktų paketų teisės aktai dėl pagrindinės informacijos dokumento atitiks 1 lygio 
teisės aktus, ypač atsižvelgiant į veiklos rezultatų scenarijus; apgailestauja, kad 
vėluojama priimti 2 lygio mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių 
produktų paketų teisės aktus, nes jie dubliuosis su pirmąja šių teisės aktų peržiūra ir dėl 
to padidės teisinis netikrumas ir suinteresuotųjų subjektų išlaidos;

17. primygtinai ragina Komisiją aiškiai atskirti profesionaliuosius ir neprofesionaliuosius 
investuotojus visais FPRD lygmenimis, kad būtų galima pasiūlyti paslaugas klientams 
atsižvelgiant į jų žinias ir patirtį rinkose; prašo Komisijos apsvarstyti galimybę nustatyti 
pusiau profesionalių investuotojų kategoriją, kad būtų geriau reaguojama į realų 
dalyvavimą finansų rinkose;

18. laikosi nuomonės, kad dabartinė ataskaitų teikimo sistema pagal FPRD II ir Europos 
rinkos infrastruktūros reglamentą (ERIR) yra labai brangi ir sudėtinga, o tai daro 
sistemą neveiksmingą; todėl yra įsitikinęs, kad ją reikėtų supaprastinti;

19. ragina, kad iš dalies pakeitus teisės aktus būtų užtikrinta galimybė gauti finansų 
tarpininkų teikiamas nepriklausomas konsultacijas, kartu vengiant tos įstaigos finansinių 
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produktų reklamos ir užtikrinant sąžiningą finansinių produktų rinkodarą;

Finansinis švietimas

20. pabrėžia, kad finansinis švietimas reikalingas siekiant įveikti menką mažmeninių 
investuotojų dalyvavimą finansų rinkose, grindžiamą žinių stoka, nepasitikėjimu ir 
nenoru rizikuoti;

21. pabrėžia, kad finansinis švietimas yra vidutinės trukmės priemonė, praturtinanti finansų 
sistemą ir duodanti gerą pradžią mažmeninių investuotojų susidomėjimui finansų 
rinkomis;

22. primygtinai ragina valstybes nares į mokyklų mokymo programas įtraukti finansinio 
raštingumo kursą, kuriuo būtų ugdomas jaunuolių savarankiškumas finansų srityje; 
siūlo įtraukti šį dalyką į Tarptautinio moksleivių vertinimo programą (PISA);

Skaitmeninimas

23. laikosi nuomonės, kad finansinių paslaugų skaitmeninimas gali būti kapitalo 
mobilizavimo ES katalizatorius, padedantis mažinti kliūtis ir didinti priežiūros 
veiksmingumą; pabrėžia, kad ES sistema, pasižyminti aukštais kibernetinio saugumo 
standartais, būtų palanki kapitalo rinkų sąjungai;

24. pažymi, kad duomenų bandomoji aplinka gali būti tinkama priemonė finansinių 
paslaugų sektoriaus inovacijoms ir konkurencingumui stiprinti; prašo Komisijos sukurti 
visos Europos finansinių paslaugų duomenų bandomąją aplinką;

ES vaidmuo pasaulio rinkose

25. atkreipia dėmesį į tai, kad Europa konkuruoja dėl kapitalo pasaulinėje rinkoje ir kad dėl 
to gilesnės, labiau integruotos ir veiksmingesnės Europos kapitalo rinkos yra itin 
svarbios siekiant apsaugoti Europos ekonominį suverenumą, naudoti eurą trečiosiose 
šalyse ir pritraukti užsienio investuotojus;

26. pakartoja, kad ES teisės aktuose numatyta galimybė remiantis proporcinga ir rizika 
pagrįsta analize laikyti trečiųjų šalių taisykles lygiavertėmis ir kad tokie sprendimai 
priimami deleguotaisiais aktais; primena, kad ES gali vienašališkai atšaukti bet kurį 
sprendimą dėl lygiavertiškumo;

27. ragina imtis veiksmų siekiant stiprinti tarptautinį euro vaidmenį ir jo naudojimą, visų 
pirma baigiant kurti ekonominę ir pinigų sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą ir bankų 
sąjungą, remiant biržos prekių rinkoms skirtų euro lyginamųjų indeksų kūrimą ir 
stiprinant euro, kaip referencinės valiutos, vaidmenį;

°

° °

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


