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Ένωση Κεφαλαιαγορών: Συμφωνία που απλουστεύει τους κανόνες που
διέπουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων με στόχο να υποστηριχθούν οι ανοικτές
και δυναμικές κεφαλαιαγορές
Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2019
Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη για αναλογικότερους και αποτελεσματικότερους κανόνες
προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η συμφωνία θα συμβάλει στη
βελτίωση των επενδυτικών ροών σε ολόκληρη την ΕΕ και στην παροχή καλύτερης προστασίας
στους επενδυτές.
Η αναθεωρημένη νομοθεσία, βασικό στοιχείο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, θα εξασφαλίσει
αναλογικότερους κανόνες και καλύτερη εποπτεία για όλες τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσον αφορά τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις ρευστότητας και τις άλλες απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου.
Αναμένεται να διασφαλίσει επίσης ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων και των συστημικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: οι επιχειρήσεις επενδύσεων που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικού
τύπου και ενέχουν παρόμοιους κινδύνους με τις τράπεζες θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και στην
ίδια εποπτεία με τις τράπεζες. Από την άλλη πλευρά, οι απλούστερες και λιγότερο ριψοκίνδυνες
επιχειρήσεις θα επωφελούνται από ένα πλήρως αναθεωρημένο εγχειρίδιο κανόνων, πιο προσαρμοσμένο
στα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Εντός του νέου πλαισίου, οι κανόνες ισοδυναμίας για την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών θα ενισχυθούν και θα αποσαφηνιστούν.
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό
διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την
Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή συμφωνία θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις
επενδύσεων να διευκολύνουν τις ροές κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα στους
επενδυτές της ΕΕ πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές και βελτιωμένες υπηρεσίες. Η ΕΕ υλοποιεί ένα
θεματολόγιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, στον πυρήνα του οποίου είναι η αρχή της αναλογικότητας,
ενώ δεν τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η σταθερότητα».
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την
Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό
βήμα στη στρατηγική μας για την οικοδόμηση ισχυρών κεφαλαιαγορών στην ΕΕ (Ένωση
Κεφαλαιαγορών).Εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
επενδύσεων και των μεγαλύτερων τραπεζών, που θα τηρούν τους ίδιους κανόνες, και θεσπίζει
αναλογικότερο καθεστώς προληπτικής εποπτείας για τις μικρότερες. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα
που θα δημιουργήσει ένα κατάλληλο εγχειρίδιο κανόνων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων της ΕΕ και για
την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες εντός ΕΕ από εταιρείες που βρίσκονται εκτός της Ένωσης».
Σύμφωνα με την επανεξέταση των επιχειρήσεων επενδύσεων οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες:
- οι μεγάλες επιχειρήσεις θα παραμείνουν στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων
προληπτικής εποπτείας και οι πλέον συστημικές επιχειρήσεις θα υπάγονται πλέον στο ίδιο εποπτικό
καθεστώς με τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα·
- όλες οι άλλες επιχειρήσεις θα τοποθετούνται σε δύο ομάδες στο πλαίσιο ενός αναθεωρημένου
εγχειριδίου κανόνων, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών τους κινδύνων. Οι μικρότερες επιχειρήσεις
θα επωφελούνται από απλούστερες και πιο εξορθολογισμένες απαιτήσεις.
- Επέρχονται επίσης στοχευμένες αλλαγές στο πλαίσιο των οποίων οι πάροχοι που εδρεύουν σε χώρες
εκτός της ΕΕ μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εταιρείες και πελάτες εντός ΕΕ.Η
αναθεωρημένη νομοθεσία θα απλουστεύσει τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
επενδύσεων, υποστηρίζοντάς τις στη διαμεσολάβηση των επενδυτικών ροών μεταξύ αποταμιευτών
και οικονομικών φορέων. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη διοχέτευση αποταμιεύσεων προς τις
κεφαλαιαγορές και να ωφελήσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην ΕΕ. Οι κανόνες θα
βοηθήσουν επίσης τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να εποπτεύουν τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων επενδύσεων και τους κινδύνους που ενέχουν. Τέλος, θα εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες
της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις επενδυτικές επιλογές και υπηρεσίες που

παρέχονται από εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες εκτός της ΕΕ, με κατάλληλες διασφαλίσεις για την
προστασία των επενδυτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εντός της Ένωσης.
Επόμενα βήματα
Μετά την εν λόγω πολιτική συμφωνία θα ακολουθήσουν περαιτέρω τεχνικές εργασίες, ώστε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορέσουν να εγκρίνουν επίσημα τα τελικά κείμενα στο
πλαίσιο της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
Ιστορικό
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Παράλληλα με τις τράπεζες, οι κεφαλαιαγορές της ΕΕ
βασίζονται σε πολλές χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες παρέχουν
συμβουλές σε πελάτες, βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές, διαχειρίζονται
περιουσιακά στοιχεία και παρέχουν ρευστότητα στην αγορά, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις
επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερες κεφαλαιαγορές για την προώθηση των
επενδύσεων, την αποδέσμευση νέων πηγών χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, την προσφορά
καλύτερων ευκαιριών στα νοικοκυριά και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Η πρόταση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2017 για τις επιχειρήσεις επενδύσεων αποτελεί μέρος του
σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, του Σεπτεμβρίου 2015. Ο
επιχειρήσεις επενδύσεων υποστηρίζουν τον στόχο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών να προωθήσει περαιτέρω
τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στη ροή επενδύσεων από τους αποταμιευτές της
Ευρώπης προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους τους.
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