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ΠΡΟΣΑΕΙ 

Η Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο, Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο θαιεί ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε 

ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε 

Κεθαιαηαγνξψλ (CMU), θαη ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα αληιεζνχλ δηδάγκαηα απφ ηηο 

θξίζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο, λα δηεπθνιπλζνχλ ε 

εμσηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη νη επελδχζεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, θαη λα 

επηηεπρζεί καθξφπλνε βηψζηκε αλάπηπμε· πηζηεχεη φηη ε πξσηνβνπιία απηή κπνξεί, κέζσ 

ηεο δηεχξπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ επελδχζεσλ, 

λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ επηζηξνθή ηεο Δπξψπεο ζε ηξνρηά θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ηζφξξνπεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

2. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζεί ππφςε ην επξχηεξν παγθφζκην πιαίζην, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ νπζία ησλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηεο ΔΔ, ηε 

βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζέιθπζε ξνήο θεθαιαίσλ ζηελ Έλσζε, 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ακνηβαηφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο· ππνγξακκίδεη ζην πιαίζην απηφ ηελ αλάγθε γηα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ηεο 

Δπηηξνπήο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ην Σπκβνχιην ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο (FSB) θαη ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δπηηξνπψλ Δπνπηείαο Χξεκαηηζηεξίσλ 

(IOSCO)· 

3. ηνλίδεη φηη ν θαλνληζκφο ηεο ΔΔ γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρεη 

σο ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο· πηζηεχεη, ζπλεπψο, φηη ν 

θαλνληζκφο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέπεηα θαη αλαινγηθφηεηα· 

4. επηζεκαίλεη φηη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηξάπεδεο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε ζέζε ηεο επηζθαιή ζε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ· πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα βξεζνχλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο αλαδήηεζεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ· 

5. επηδνθηκάδεη ηε ζρεδηαδφκελε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαχισλ ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίνη ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί πξνο ηνπο πθηζηάκελνπο, λα πξνσζνχλ κέζα πνπ έρνπλ 

απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο, θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο νη θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο, φπσο νη λενθπείο· ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα κεησζεί ν δηνηθεηηθφο 

θφξηνο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, θαη λα πξνσζεζεί ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ζπλνρήο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

πξαθηηθφηεηαο ζηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ αλνηρηέο, 

απνηειεζκαηηθέο, ξεπζηέο θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θεθαιαηαγνξέο· 

6. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαλνληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ζε 

πνιιά ζεκεία ηνπ πνιπεπίπεδνο κε απνθιίλνληα θαη αληηθαηηθά απνηειέζκαηα· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα δηεμαγάγεη δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θφζηνο απηφ, φπνπ είλαη ζθφπηκν· 
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7. ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ ηξαπεδψλ σο δηακεζνιαβεηψλ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο· ηνλίδεη φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ δπλεηηθψλ επελδπηψλ· 

8. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα θηιηθφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο εκπφδηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο αληηθίλεηξα γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο, φπσο π.ρ. νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο πνπ απνζαξξχλνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο ζε ππνδνκή· 

9. ζεσξεί φηη ε CMU ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη, κέζσ ηεο άξζεο ησλ πεξηνξηζκψλ 

θαη ησλ εκπνδίσλ ζηε δπλεηηθή ρξήζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ φπσο ηα νκφινγα θαη 

νη κεηνρέο, πσο νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ δηαθφξσλ εηδψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο· 

10. ππελζπκίδεη φηη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ ΜΜΔ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηηο επελδχζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηχπν επηρείξεζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 

γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επελδπηψλ ζε δηαθαλή θαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηηο ΜΜΔ· πηζηεχεη φηη ε αλάπηπμε κηαο εηδηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε, ζε εζεινληηθή βάζε, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

ΜΜΔ θαη ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ· 

11. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαβνπιεχζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο πεξί ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, θαζψο θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινληαη γηα ηελ άξζε ησλ θαλνληζηηθψλ θξαγκψλ ζηελ πξφζβαζε ζε ηηηινπνίεζε· 

δεηεί ηελ αλαβίσζε ησλ αγνξψλ ηηηινπνίεζεο κε ηελ απνθπγή ηνπ ππεξβνιηθά 

πεξηνξηζηηθνχ θαη αλαιπηηθνχ νξηζκνχ ηεο απιήο, δηαθαλνχο θαη ηππνπνηεκέλεο (STS) 

ηηηινπνίεζεο· ζπληάζζεηαη κε ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε δεκηνπξγία κεηξψνπ 

ηηηινπνηήζεσλ «πςειήο πνηφηεηαο»· ππνγξακκίδεη, ηδίσο, ηελ αλάγθε λα αλνίμνπλ νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη λα δηεπξπλζνχλ νη πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ΜΜΔ θαη ηηο εηαηξείεο κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο· δεηεί, ζην 

πιαίζην απηφ, λα εμεηαζηεί ε δεκηνπξγία επηδφζεσλ αλαθνξάο γηα ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ νη ηξάπεδεο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα ηηκνινγνχλ ηα δάλεηα· δεηεί ηελ αχμεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε κηαο παλεπξσπατθήο 

αγνξάο ηδησηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, 

θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ φπσο ηα δάλεηα κεηαμχ ηδησηψλ θαη ν 

πιεζνπνξηζκφο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ελζσκαηψζεη ηελ έλλνηα ηεο θιηκάθσζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ εηαηξεηψλ ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπο· 

12. πηζηεχεη φηη ε πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, έρεη θαίξηα ζεκαζία 

γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· επηζεκαίλεη φηη νη 

θεξδνθφξεο ηξάπεδεο θαη νη απνηειεζκαηηθέο θεθαιαηαγνξέο απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε· 

13. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο αγνξψλ θαη λα 

πξνηείλεη πξνζαξκνγέο κφλν ζηνπο ηνκείο πνπ απαηηνχλ παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ ηα πθηζηάκελα εκπφδηα· πηζηεχεη φηη ε Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη ζηελ αληαιιαγή εζληθψλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ζηα ηνπηθά 
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νηθνζπζηήκαηα, φπσο επίζεο λα πξνσζεί ηελ ελαξκφληζε κφλν εθεί φπνπ είλαη αλαγθαία, 

θαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ θαλνληζηηθνχ 

ππεξζεκαηηζκνχ· 

14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε, ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο Έλσζεο ησλ Κεθαιαηαγνξψλ, ηηο δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο δνκέο ησλ ΜΜΔ ζηα θξάηε κέιε· 

15. επηζεκαίλεη φηη ηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνπζεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο γηα ηηο 

λενθπείο επηρεηξήζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη πξφζζεηα κέζα, κε βάζε ηελ 

πείξα απφ ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηα επξσπατθά ηακεία 

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο· 

16. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηεμνδηθψλ θαη δηαηνκεαθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

επηπηψζεσλ θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξείο δηαβνπιεχζεηο ζρεηηθά κε 

ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζπλνρή ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ· 

17. ζεσξεί φηη ε λνκνζεζία δελ απνηειεί πάληα ην πιένλ ελδεδεηγκέλν κέζν πνιηηηθήο 

απφθξηζεο θαη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε νη κε λνκνζεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε γλψκνλα ηελ αγνξά. 
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