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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāko veidošanu: kapitāla tirgus finansējuma 
pieejamības uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana
(2020/2036(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Augsta līmeņa grupas nākamās KTS stadijas (Next CMU) jautājumos 
2019. gada oktobra ziņojumu,

– ņemot vērā Augsta līmeņa foruma kapitāla tirgu savienības jomā 2020. gada 10. jūnija 
ziņojumu,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “MVU stratēģija ilgtspējīgai un 
digitālai Eiropai” (COM(2020)0103),

– ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par kapitāla tirgu savienības izveidi1,

– ņemot vērā 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par ES finanšu pakalpojumu regulējuma 
izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem — efektīvāka un lietderīgāka ES finanšu nozares 
regulējuma un kapitāla tirgu savienības satvara ietekme un virzība uz šī satvara izveidi2,

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā visām darbībām, kas tika veiktas, lai izveidotu kapitāla tirgu savienību (KTS), 
atbilstoši to mērķiem bija jāuzlabo uzņēmumiem un iedzīvotājiem piedāvāto 
finansēšanas iespēju klāsts, kā arī jāpalielina pievilcīgāku ieguldījumu piedāvājumu 
klāsts;

B. tā kā līdz šim KTS izveides nolūkā veiktās darbības ir sniegušas zināmus uzlabojumus 
attiecīgajā jomā; tā kā tomēr vēl ir daudz darāmā pieņemto pasākumu precizitātes, 
efektivitātes un vienkāršošanas ziņā;

C. tā kā Covid-19 izraisītā sociālā un ekonomiskā krīze īpaši negatīvi ietekmēs MVU un 
privātos noguldītājus; tā kā ES reaģēšanai uz Covid-19, izmantojot Eiropas 
atveseļošanas plānu, būtu jānodrošina apjomīga kapitāla iepludināšana, lai uzlabotu 
finansējuma pieejamību Eiropas uzņēmumiem,

Uzņēmējdarbības finansēšana

1. prasa likvidēt šķēršļus, tostarp vienkāršojot tiesību aktus, lai dažādotu MVU pieejamos 
finansējuma avotus, veicinātu MVU spēju piekļūt kapitāla tirgiem un mazinātu 
pastāvošo parāda novirzi; norāda, ka pašreizējā situācija padara MVU nenoturīgākus un 

1 OV C 265, 11.8.2017., 76. lpp.
2 OV C 11, 12.1.2018., 24. lpp.
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neaizsargātākus;

2. uzskata, ka būtu jāuzlabo finanšu tirgu efektivitāte un jāatvieglo uzņēmumu iekļaušana 
biržas sarakstā; mudina izveidot un noteikt par prioritāti lielu privātu Eiropas fondu — 
sākotnējā publiskā piedāvājuma (SPP) fondu —, lai atbalstītu MVU;

3. prasa paātrināt ES riska kapitāla un privātā kapitāla tirgu attīstību, uzlabojot 
finansējuma pieejamību riska kapitāla ieguldījumiem, attīstot lielākus vēlāka attīstības 
posma riska kapitāla fondus, nodokļu atvieglojumu shēmas riska kapitāla un 
komerceņģeļu ieguldījumiem un aktīvus SPP tirgus uzņēmumiem, kuru pamatā ir riska 
kapitāls;

4. prasa no jauna saskaņot vērtspapīrošanas darījumiem naudā un sintētiskās 
vērtspapīrošanas darījumiem piemērojamo režīmu, regulējošām prasībām atbilstošajam 
kapitālam un likviditātei piemērojamo režīmu ar segtajām obligācijām un aizdevumiem 
piemērojamo režīmu, kā arī ar informācijas atklāšanas un uzticamības pārbaudes 
prasībām attiecībā uz segtajām obligācijām un vienkāršu, pārredzamu un standartizētu 
(VPS) vērtspapīrošanu;

5. prasa vērtspapīru tirgu reglamentējošos tiesību aktos paredzēt mērķtiecīgus pasākumus, 
lai paātrinātu atlabšanu pēc Covid-19 krīzes; atbalsta izmaiņas Prospektu regulā, 
Finanšu instrumentu tirgu direktīvā (MIFID), Vērtspapīrošanas regulā un Tirgus 
ļaunprātīgas izmantošanas regulā, lai atvieglotu ieguldījumus reālajā ekonomikā, it īpaši 
MVU, un ļautu tirgū ienākt jauniem dalībniekiem un jauniem produktiem, vienlaikus 
saglabājot patērētāju aizsardzību un tirgus integritāti;

Ilgtermiņa un pārrobežu ieguldījumu un finanšu produktu popularizēšana

6. prasa dalībvalstīm grozīt savu valsts nodokļu sistēmu, lai samazinātu nodokļu šķēršļus 
pārrobežu ieguldījumiem, tostarp nodokļu ieturēšanas procedūras, un palielināt 
ieguldītāju veiktu ilgtermiņa ieguldīšanas veidu finansēšanu, tādējādi uzlabojot ES 
iedzīvotāju ienākumus no ilgtermiņa uzkrājumiem;

7. uzsver, ka ir svarīgi palielināt juridisko noteiktību attiecībā uz pārrobežu ieguldījumiem, 
padarot efektīvākas un iedarbīgākas valstu maksātnespējas procedūras;

8. uzsver nepieciešamību panākt progresu finanšu pakalpojumiem iekšējā tirgū 
piemērojama patiesi vienota noteikumu kopuma īstenošanā;

9. uzsver nepieciešamību veicināt pensijas kapitāla uzkrāšanu; atzinīgi vērtē Pan-Eiropas 
privāto pensiju (PEPP) produktu; atgādina dalībvalstīm, ka PEPP būtu jāpiemēro tāds 
pats nodokļu režīms kā valstu pensiju produktiem, lai tas kļūtu par izvēles iespēju 
noguldītājiem;

10. mudina dalībvalstis popularizēt vairākpīlāru pensiju sistēmas, tostarp arodpensiju 
shēmas kā tirgus dinamikas un ieguldīšanas stimulu uzlabošanas veidu; uzskata, ka būtu 
jāatdzīvina un jāpadara pievilcīgākas privātās pensijas; atbalsta ieguldītāju līdzdalības 
ilgtermiņa produktos veicināšanu, šajā nolūkā izmantojot nodokļa samazināšanas vai 
atbrīvošanas no nodokļa politiku;
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11. atgādina, ka līdz 2020. gada beigām ir nepieciešams pārskatīt direktīvu 
“Maksātspēja II” un ka Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) pēc 
apspriešanās ar dažādām ieinteresētajām personām sniegs Komisijai tehniskas 
konsultācijas; prasa Komisijai un EAAPI apsvērt iespēju pielāgot kapitāla prasības, ko 
piemēro ieguldījumiem pašu kapitālā un privātā sektora parādā, it īpaši attiecīgajiem 
MVU ieguldījumiem;

Tirgus arhitektūra

12. uzsver, ka ES un valstu uzraudzības iestādēm ir jāpārvar savas atšķirības; prasa 
nodrošināt uzraudzības konverģenci, lai popularizētu kopīgu Eiropas Vērtspapīru un 
tirgu iestādes (EVTI) vadītu Eiropas modeli, lai samazinātu pašreizējos šķēršļus 
pārrobežu finanšu operācijām;

13. konstatē, ka finanšu pakalpojumu regulēšana ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo tā ir veicama 
starptautiskā, Eiropas un valsts līmenī; mudina visus attiecīgos dalībniekus risināt šo 
sarežģītības problēmu, lai nodrošinātu finanšu regulēšanas samērīgumu un novērstu 
nevajadzīgu administratīvo slogu;

Mazie ieguldītāji

14. pauž bažas par to, ka mazo ieguldītāju iesaistīšanās finanšu tirgos joprojām ir zema; 
ņemot vērā demogrāfiskās problēmas, ar kurām saskaras ES, prasa veikt pasākumus, lai 
popularizētu privātos ieguldījumus, palielinot mazo ieguldītāju līdzdalību kapitāla 
tirgos, šajā nolūkā izmantojot pievilcīgākus un atbilstošākus privāto pensiju produktus;

15. uzsver, ka finanšu tirgiem vajadzētu būt pieejamiem visiem uzņēmumiem saskaņā ar 
principu “vienāda uzņēmējdarbība — vienādi noteikumi”;

16. atgādina, ka tiesību aktos par komplektētiem privāto ieguldījumu un apdrošināšanas 
ieguldījumu produktiem (PRIIP) pastāv dažādi trūkumi, kas būtu jānovērš nākamajā 
pārskatīšanā; sagaida, ka 2. līmeņa PRIIP tiesību aktos par ieguldītājiem paredzēto 
pamatinformācijas dokumentu tiks ievērots 1. līmenis, it īpaši attiecībā uz darbības 
rezultātu scenārijiem; pauž nožēlu par kavēšanos 2. līmeņa PRIIP tiesību aktu 
pieņemšanā, jo tā pārklāsies ar PRIIP pirmo pārskatīšanu, tādējādi palielinot juridisko 
nenoteiktību un izmaksas ieinteresētajām personām;

17. mudina Komisiju skaidri nošķirt profesionālos un mazos ieguldītājus visos MIFID 
līmeņos, darot iespējamu klientiem piemērojamā režīma pielāgošanu atbilstoši viņu 
zināšanām un pieredzei attiecīgo tirgu jomā; prasa Komisijai apsvērt iespēju ieviest 
daļēji profesionālu ieguldītāju kategoriju, lai labāk reaģētu uz reālo situāciju līdzdalības 
finanšu tirgos jomā;

18. uzskata, ka pašreizējais MIFID II un Eiropas tirgus infrastruktūras regulā (EMIR) 
paredzētais ziņošanas satvars rada lielas izmaksas un ir sarežģīts, tādējādi mazinot 
sistēmas efektivitāti; uzskata, ka tāpēc ir nepieciešama tā vienkāršošana;

19. prasa grozīt attiecīgos tiesību aktus, lai nodrošinātu finanšu starpnieku sniegtu 
neatkarīgu konsultāciju pieejamību, vienlaikus izvairoties no iestādes pašas finanšu 
produktu popularizēšanas un nodrošinot finanšu produktu godīgu komercializēšanu;
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Izglītība finanšu jomā

20. uzsver, ka izglītība finanšu jomā ir nepieciešama, lai pārvarētu mazo ieguldītāju zemo 
iesaistīšanās finanšu tirgos līmeni, kura pamatā ir zināšanu trūkums, neuzticēšanās un 
nevēlēšanās uzņemties risku;

21. uzsver, ka izglītība finanšu jomā ir vidēji ilga termiņa instruments, kas bagātina finanšu 
sistēmu un kas ir labs pasākums mazo ieguldītāju iesaistīšanai finanšu tirgos;

22. mudina dalībvalstis skolu mācību programmās iekļaut zināšanu par finansēm 
uzlabošanas programmas, kuru mērķis ir attīstīt autonomiju finanšu jautājumos; ierosina 
šo tematu iekļaut Starptautiskās skolēnu zināšanu izvērtēšanas programmas (PISA) 
pētījumā;

Digitalizācija

23. uzskata, ka finanšu pakalpojumu digitalizācija var būt katalizators kapitāla 
mobilizēšanai ES, vienlaikus samazinot šķēršļus un palielinot uzraudzības efektivitāti; 
uzsver, ka ES regulatīvais satvars ar augstiem kiberdrošības standartiem veicinātu KTS 
izveidi;

24. uzsver, ka “regulatīvās smilškastes” var būt atbilstošs instruments, lai veicinātu 
inovāciju un konkurētspēju finanšu pakalpojumu nozarē; prasa Komisijai izveidot šādu 
Eiropas mēroga “smilškasti” finanšu pakalpojumiem;

ES loma pasaules tirgos

25. norāda, ka Eiropa konkurē par kapitālu pasaules tirgū un ka tā rezultātā dziļāki, 
integrētāki un efektīvāki Eiropas kapitāla tirgi ir izšķiroši svarīgi, lai aizsargātu Eiropas 
ekonomisko suverenitāti un euro izmantošanu trešās valstīs un lai piesaistītu ārvalstu 
ieguldītājus;

26. atkārtoti norāda, ka ES tiesību akti paredz iespēju uzskatīt trešo valstu noteikumus par 
līdzvērtīgiem, pamatojoties uz samērīgu un uz risku balstītu analīzi, un ka šādi lēmumi 
būtu jāpieņem ar deleģētā akta palīdzību; atgādina, ka ES var vienpusēji atsaukt jebkuru 
lēmumu par līdzvērtību;

27. prasa rīkoties, lai stiprinātu euro starptautisko lomu un izmantošanu, pabeidzot 
ekonomiskās un monetārās savienības, KTS un banku savienības izveidi, atbalstot 
izejvielu tirgiem paredzētas euro standartlikmes izstrādi un stiprinot euro kā atsauces 
valūtas lomu;

°

° °

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.


