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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. üdvözli a tőkepiaci unióról szóló konzultáció megindítását, és hangsúlyozza, hogy le kell 

vonni a tanulságokat a válságból a piaci stabilitás növelése, a reálgazdaság nem banki 

finanszírozásának és beruházásainak elősegítése, valamint a hosszú távú, fenntartható 

növekedés megteremtése érdekében; úgy véli, hogy ez a kezdeményezés a forráshoz jutás 

bővítése és a beruházások elősegítése révén fontos eszköz lehet abban, hogy Európát 

visszaállítása a társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható gazdasági 

növekedés útjára; 

2. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a tágabb globális környezetet, különösen az 

olyan jogalkotási javaslatok időzítése és érdeme tekintetében, melyek célja az uniós 

pénzügyi ágazat nemzetközi versenyképességének megvédése és megerősítése, a 

befektetési környezet javítása és a tőke Unióba vonzása, valamint a nemzetközi pénzügyi 

piacokhoz való kölcsönös hozzáférés biztosítása; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, 

hogy szorosabb együttműködésre van szükség a Bizottság és a nemzetközi szervezetek, 

például a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi 

Szervezete (IOSCO) között;  

3. hangsúlyozza, hogy az Unió pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozásának a 

reálgazdaságot kell szolgálnia; ezért úgy véli, hogy a szabályozásnak koherensnek és 

arányosnak kell lennie; 

4. rámutat arra, hogy a reálgazdaság továbbra is erőteljesen a bankokra támaszkodik, ami 

kiszolgáltatottá teszi a banki hitelezés szigorításával szemben; úgy véli, hogy alternatív 

finanszírozási forrásokat kell találni, különösen a kockázati tőke fokozottabb 

igénybevétele révén; 

5. üdvözli a finanszírozási csatornák előirányzott diverzifikálását, amely révén a 

jelenlegieket ki kell egészíteni és hasznosnak bizonyult eszközöket támogatni kell, 

valamint figyelembe kell venni az innovatív vállalkozások, például az induló 

vállalkozások számára a fejlődésük különböző szakaszaiban szükséges finanszírozás 

sajátosságait; hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az adminisztratív terheket, különösen a 

kkv-k tekintetében, és támogatni kell az uniós jogszabályokban a szubszidiaritás, az 

arányosság, a koherencia, a hatékonyság és a megvalósíthatóság elveinek érvényesülését a 

nyílt, hatékony, likvid és költséghatékony tőkepiacok érdekében; 

6. aggodalmát fejezi ki a rendelet összetettsége miatt, amely sok helyen többszintű, és ezért 

eltérő és egymásnak ellentmondó eredményekhez vezet; kéri a Bizottságot, hogy végezze 

el a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályoknak való megfelelés költségeinek 

alapos elemzését, különösen a kkv-k és induló vállalkozások esetében, adott esetben e 

költségek csökkentésének céljával; 

7. hangsúlyozza a bankok tőkepiaci közvetítőkként betöltött fontos szerepét; kiemeli, hogy a 

pénzügyi közvetítés kulcsfontosságú a potenciális befektetők kockázatainak és igényeinek 
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megfelelő felmérése érdekében; 

8. hangsúlyozza a beruházásbarát környezet kialakításának szükségességét, amely elmozdítja 

a hosszú távú beruházási hajlandóságot csökkentő akadályokat, például az olyan 

tőkekövetelményeket, amelyek a hosszú távú infrastrukturális beruházások ösztönzésével 

ellentétesen hatnak; 

9. úgy véli, hogy a tőkepiaci uniónak a pénzügyi eszközök, például a kötvények vagy a 

részvények esetleges igénybevételére kiható akadályok felszámolása révén biztosítania 

kellene a vállalkozások számára a finanszírozási módok közti választás lehetőségét; 

10. emlékeztet arra, hogy a kkv-k pénzügyi helyzetével kapcsolatos információhiány az ilyen 

típusú vállalatokba való befektetések egyik legfőbb akadálya; felhívja a Bizottságot annak 

alapos átgondolására, hogy milyen módszerekkel és eszközökkel lehetne javítani a 

befektetők kkv-kra vonatkozó átlátható és összehasonlítható adatokhoz való hozzáférését; 

úgy véli, hogy egy, a kkv-kra és induló vállalkozásokra vonatkozó információk 

összegyűjtésére szolgáló, önkéntes alapon működő célzott adatbázis hasznos eszköz 

lehetne a befektetők tájékoztatására; 

11. üdvözli a tájékoztatókról szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló konzultációk 

megindítását és az értékpapírosítás előtti szabályozási akadályok megszüntetésére 

irányuló erőfeszítéseket; kéri az értékpapírosítási piac újbóli felélénkítését az egyszerű, 

átlátható és standardizált értékpapírosításokra vonatkozó túlzottan előíró jellegű és 

részletes fogalommeghatározások elkerülése révén; támogatja a Bizottság javaslatát egy 

„kiváló minőségű” értékpapírosításokra vonatkozó nyilvántartás összeállításáról; 

hangsúlyozza különösen a pénzpiacok kkv-k és közepes piaci tőkeértékű vállalatok előtti 

megnyitásának és a számukra rendelkezésre álló finanszírozási források bővítésének 

szükségességét; e tekintetben felhív olyan „kkv-referenciaértékek” kidolgozásának 

megfontolására, amelyek lehetővé teszik a bankok számára a hitelek összehasonlítását és 

beárazását; felhív a hosszú távú finanszírozáshoz való hozzájutás javítására, valamint egy 

páneurópai zártkörű kibocsátási piac kialakítására a kockázati tőke, valamint alternatív 

eszközök, például a személyközi hitelezés és a közösségi finanszírozás előmozdítása 

érdekében; felkéri a Bizottságot, hogy fontolja meg a finanszírozási ranglétra koncepcióját 

a tőkepiaci unió rendszerén belül, ezzel kezelve a vállalatok fejlődési szakaszai során 

fellépő különféle finanszírozási igényeket; 

12. úgy véli, hogy a forráshoz jutás a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés kulcsa, 

különösen a kkv-k számára; rámutat arra, hogy a nyereséges bankok, valamint a hatékony 

tőkepiacok a forráshoz jutás előfeltételeit képezik; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy legyen figyelemmel az egyes piacok sajátosságaira, és csak 

azokon a területeken javasoljon módosításokat, ahol a meglévő akadályok felszámolása 

érdekében beavatkozásra van szükség; úgy véli, hogy a tőkepiaci unióra irányuló 

kezdeményezés középpontjában az alulról építkező megközelítésnek és a nemzeti bevált 

gyakorlatok megosztásának, valamint a helyi tőkepiacok és a helyi ökoszisztémák 

megerősítésének kell állnia, a jogharmonizációra csak szükség esetén kell törekedni, és 

intézkedéseket kell tenni a túlszabályozás negatív következményeinek elkerülése 

érdekében; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy a tőkepiaci unió megvalósítására irányuló szakpolitikai 
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kezdeményezéseiben vegye figyelembe a kkv-k gazdasági és kulturális struktúrái terén a 

tagállamokban meglévő különbségeket; 

15. rámutat arra, hogy a magántőke-alapok és kockázatitőke-alapok érdekes finanszírozási 

alternatívákat kínálnak, különösen az induló vállalkozások számára; felhívja a Bizottságot, 

hogy alakítson ki további eszközöket az európai kockázatitőke-alapokkal és az európai 

szociális vállalkozási alapokkal kapcsolatban szerzett tapasztalatokra építve; 

16. hangsúlyozza az átfogó ágazatközi hatástanulmányok fontosságát, és felhívja a 

Bizottságot, hogy folytasson részletes konzultációkat a valamennyi érdekelt felet érintő 

kérdésekben, továbbá biztosítsa a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási 

aktusok koherenciáját; 

17. úgy véli, hogy nem mindig a jogi szabályozás a legmegfelelőbb szakpolitikai válasz, és 

hogy a nem jogalkotási piaci alapú megközelítéseket kellő módon figyelembe kell venni. 
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 
TARTOTT ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 
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