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PASIŪLYMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 

politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina tai, kad pradedamos konsultacijos dėl kapitalo rinkų sąjungos, ir 

pabrėžia, kad būtina pasimokyti iš krizių siekiant padidinti rinkos stabilumą, palengvinti 

ne bankų teikiamą finansavimą ir investicijas į realiąją ekonomiką ir pasiekti ilgalaikį 

tvarų ekonomikos augimą; mano, kad ši iniciatyva gali suteikti daugiau galimybių gauti 

finansavimą ir sudaryti sąlygas investicijoms, todėl gali būti svarbi priemonė siekiant 

sugrąžinti Europą į tvaraus ekonomikos augimo, kuris būtų socialiniu ir aplinkosaugos 

požiūriu darnus, kelią; 

2. pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į platesnį pasaulinį kontekstą, tai ypač aktualu, kai 

sprendžiama, kada ir kokius pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 

ES finansų sektoriaus tarptautiniam konkurencingumui išsaugoti ir stiprinti, investicijų 

klimatui pagerinti ir kapitalo srautams į ES pritraukti, taip pat abipusėms galimybėms 

patekti į tarptautines rinkas užtikrinti; šiomis aplinkybėmis pabrėžia, kad reikalingas 

glaudesnis Komisijos bendradarbiavimas su tarptautinėmis įstaigomis, pvz., Finansinio 

stabilumo taryba (FST) ir Tarptautine vertybinių popierių komisijų organizacija; 

3. pabrėžia, kad ES Finansinių paslaugų reglamento tikslas turėtų būti parama realiajai 

ekonomikai; todėl mano, kad reglamentas turėtų būti nuoseklus ir proporcingas; 

4. pažymi, kad realioji ekonomika tebėra labai priklausoma nuo bankų, taigi, sugriežtinus 

bankų skolinimo sąlygas, ji tampa pažeidžiama; mano, kad reikėtų rasti alternatyvius 

finansavimo šaltinius, pirmiausia didinant naudojimąsi rizikos kapitalu; 

5. palankiai vertina tai, kad numatyta įvairinti finansavimo šaltinius, kurie turėtų papildyti 

esamus šaltinius, skatinti priemones, kurios įrodė savo naudingumą, ir atsižvelgti į 

finansavimo, kurio skirtingais vystymosi etapais reikia novatoriškiems verslo subjektams, 

pvz., naujai įsteigtoms įmonėms, ypatybes; pabrėžia, kad reikia sumažinti administracinę 

naštą, visų pirma MVĮ, ir skatinti ES teisės aktuose taikyti subsidiarumo, proporcingumo, 

nuoseklumo, veiksmingumo ir įvykdomumo principus, kad būtų užtikrinti atvirų, 

veiksmingų, likvidžių ir ekonominiu požiūriu efektyvių kapitalo rinkų interesai; 

6. išreiškia susirūpinimą dėl reglamentavimo sudėtingumo, kuris dažnai yra daugiasluoksnis 

ir duoda skirtingų bei prieštaringų rezultatų; ragina Komisiją išsamiai įvertinti Finansinių 

paslaugų reglamento laikymosi išlaidas, ypač MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms, kad, kai 

tik įmanoma, šios išlaidos būtų sumažinamos; 

7. pabrėžia svarbų bankų, kaip kapitalo rinkų tarpininkų, vaidmenį; pabrėžia, kad finansinis 

tarpininkavimas yra itin svarbus siekiant tinkamai įvertinti galimų investuotojų riziką ir 

poreikius; 

8. pabrėžia, kad reikia sudaryti investicijoms palankias sąlygas, kuriomis būtų panaikintos 

kliūtys, kurios neskatina vykdyti ilgalaikių investicijų, pavyzdžiui, kapitalo reikalavimai, 

atgrasantys nuo ilgalaikių investicijų į infrastruktūrą; 
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9. mano, kad kapitalo rinkų sąjunga taip pat turėtų užtikrinti, kad, panaikinus galimo 

finansinių priemonių, pavyzdžiui, obligacijų ar akcijų, naudojimo apribojimus ir kliūtis, 

verslo subjektai turėtų pasirinkimą tarp finansavimo tipų; 

10. primena, kad informacijos apie MVĮ finansinę padėtį trūkumas yra viena iš didžiausių 

kliūčių investuojant į šio tipo įmones; ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti būdus ir 

priemones, kaip suteikti investuotojams geresnę prieigą prie skaidrių ir palyginamų 

duomenų apie MVĮ; mano, kad specialios duomenų bazės, kurioje būtų savanoriškais 

pagrindais renkama finansinė informacija apie MVĮ ir naujai įsteigtas įmones, kūrimas 

būtų naudinga investuotojų informavimo priemonė; 

11. palankiai vertina tai, kad pradedamos konsultacijos dėl Prospekto direktyvos peržiūros ir 

dedamos pastangos pašalinti reguliavimo kliūtis pakeitimui vertybiniais popieriais; ragina 

atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką vengiant pernelyg detalios ir nurodomojo 

pobūdžio apibrėžties taikymo paprastiems, skaidriems ir standartizuotiems pakeitimo 

vertybiniais popieriais sandoriams; pritaria Komisijos pasiūlymui sudaryti vadinamųjų 

„aukštos kokybės“ pakeitimų vertybiniais popieriais registrą; ypač pabrėžia, kad reikia 

atverti finansų rinkas ir išplėsti turimas finansavimo galimybes MVĮ ir vidutinės 

kapitalizacijos įmonėms; šiuo klausimu ragina apsvarstyti galimybę nustatyti „MVĮ 

vertinimo kriterijus“ , kad bankai galėtų palyginti ir nustatyti kreditų kainas; ragina gerinti 

galimybes gauti ilgalaikį finansavimą ir sukurti Europos neviešo platinimo rinką, kuria 

būtų skatinama rizikos kapitalo veikla, taip pat alternatyvios priemonės, pavyzdžiui, 

tarpusavio skolinimas ir sutelktinis finansavimas; prašo Komisijos į kapitalo rinkų 

sąjungos kontekste apsvarstyti „finansavimo eskalatoriaus“ koncepciją, kad būtų 

atsižvelgta į įvairius įmonių finansavimo poreikius visais įmonių raidos etapais; 

12. mano, kad galimybės gauti finansavimą, ypač MVĮ, yra itin svarbios ekonomikos augimui 

ir darbo vietų kūrimui; pažymi, kad pelningi bankai ir efektyvios kapitalo rinkos – tai 

būtina sąlyga užtikrinant galimybes gauti finansavimą; 

13. ragina Komisiją atsižvelgti į konkrečių rinkų ypatumus ir pasiūlyti pakeitimus tik tose 

srityse, kuriose reikia imtis veiksmų, kad būtų panaikintos esamos kliūtys; mano, kad 

esminiais kapitalo rinkų sąjungos iniciatyvos elementais turėtų būti principas „iš apačios į 

viršų“, dalijimasis geriausios nacionalinės praktikos pavyzdžiais ir vietos kapitalo rinkų 

bei vietos ekosistemų stiprinimas, derinant teisės aktus tik esant būtinybei, ir priemonės, 

skirtos neigiamam perteklinio reglamentavimo poveikiui išvengti; 

14. ragina Komisiją imantis kapitalo rinkų sąjungos įgyvendinimo politikos iniciatyvų 

atsižvelgti į skirtingą ekonominę ir kultūrinę įvairių valstybių narių MVĮ struktūrą; 

15. pažymi, kad privatus akcinis kapitalas ir rizikos kapitalas yra įdomios finansavimo 

alternatyvos, ypač naujai įsteigtoms įmonėms; ragina Komisiją parengti papildomas 

priemones, remiantis gauta patirtimi su Europos rizikos kapitalo fondais ir Europos 

socialinio verslumo fondais; 

16. pabrėžia, kad svarbu vykdyti visapusiškus ir tarpsektorinius poveikio vertinimus, ir ragina 

Komisiją išsamiai konsultuotis visiems suinteresuotiesiems subjektams aktualiais 

klausimais ir užtikrinti deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų nuoseklumą; 

17. mano, kad teisės aktai ne visada yra tinkamiausias politikos atsakas ir kad reikėtų deramai 
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atsižvelgti į su teisėkūra nesusijusius ir rinka grindžiamus metodus. 
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