Pitanje za usmeni odgovor O-000065/2016
upućeno Komisiji
članak 128
Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Nils Torvalds,
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen
u ime Kluba ALDE
Predmet:

Pomoćni faktor za mala i srednja poduzeća

Mala i srednja poduzeća čine 99,8 % svih poduzeća u EU-u te proizvode 55 % ukupnog BDP-a u EU-u
i zapošljavaju približno 75 milijuna građana EU-a. Jedna od glavnih prepreka njihovu rastu pristup je
financiranju.
Mala i srednja poduzeća se za financiranje svojih aktivnosti i dalje u velikoj mjeri oslanjaju na
bankovne zajmove. Zbog toga, kao i zbog povećanog regulatornog opterećenja do kojeg je došlo
uslijed financijske krize, u Uredbu o kapitalnim zahtjevima uveden je faktor smanjenja kapitalnih
zahtjeva za kreditiranje malih i srednjih poduzeća (takozvani pomoćni faktor za mala i srednja
poduzeća) kako bi se kreditnim institucijama omogućilo lakše kreditiranje navedene kategorije
poduzeća.
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nedavno je, u pogledu periodične revizije pomoćnog faktora,
zaključilo poziv na očitovanje o utjecaju pomoćnog faktora na bankovne zajmove malim i srednjim
poduzećima. Objavljivanje završnog dokumenta, čiji bi sadržaj trebao biti korišten u izvješću Komisije
o utjecaju kapitalnih zahtjeva na kreditiranje malih i srednjih poduzeća, predviđeno je za prvo
tromjesečje 2016.
U svjetlu navedenog, postavili bismo sljedeća pitanja:
1.

Može li Komisija već sada dati privremenu procjenu o utjecaju pomoćnog faktora na bankovne
zajmove malim i srednjim poduzećima?

2.

Hoće li Komisija u svojem izvješću također ispitati međudjelovanje pomoćnog faktora i ostalih
regulatornih zahtjeva u cilju smanjenja nepotrebnog opterećenja kod primjene tog instrumenta?

3.

Hoće li Komisija u svojem izvješću također ocijeniti kalibriranje pomoćnog faktora, uključujući
veličinu i prag, te hoće li Komisija moći dati jasan odgovor na pitanje hoće li se primjena tog
instrumenta produžiti privremeno ili trajno?
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