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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.9.2016 A8-0238/4 

Módosítás  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet alapvető lépés annak a 

tőkepiaci uniónak a megvalósítása felé, 

amelyet a Bizottság „Cselekvési terv a 

tőkepiaci unió megteremtésére” című, az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

szóló, 2015. szeptember 30-i közleménye 

határozott meg. A tőkepiaci unió célja, 

hogy segítsen a vállalkozásoknak abban, 

hogy diverzifikáltabb finanszírozási 

csatornákhoz folyamodhassanak bárhol az 

Európai Unióban (a továbbiak: az Unió), a 

piacokat hatékonyabb működésre 

ösztönözze, és a befektetőknek és 

megtakarítóknak olyan további 

lehetőségeket kínáljon, amelyek révén 

pénzüket hasznosíthatják, hogy ezáltal 

fokozzák a növekedést és a 

munkahelyteremtést. 

(1) E rendelet egy lépést jelent annak a 

tőkepiaci uniónak a megvalósítása felé, 

amelyet a Bizottság „Cselekvési terv a 

tőkepiaci unió megteremtésére” című, az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 

szóló, 2015. szeptember 30-i közleménye 

határozott meg. Azt mondják, a tőkepiaci 

unió célja, hogy segítsen a 

vállalkozásoknak abban, hogy 

diverzifikáltabb finanszírozási 

csatornákhoz folyamodhassanak bárhol az 

Európai Unióban (a továbbiak: az Unió), a 

piacokat hatékonyabb működésre 

ösztönözze, és a befektetőknek és 

megtakarítóknak olyan további 

lehetőségeket kínáljon, amelyek révén 

pénzüket hasznosíthatják, hogy ezáltal 

állítólag fokozzák a növekedést és a 

munkahelyteremtést. Ugyanakkor 

meglehetősen valószínűtlen, hogy a 

finanszírozási alapú tőkepiac annak 

minden formájában – a kockázati tőkét, a 

közösségi finanszírozást és a 

vagyonkezelési ágazatot is beleértve – 

finanszírozási megoldásokat nyújthat 

olyan társaságok számára, amelyeknek a 

vállalkozásuk működtetéséhez vagy 

bővítéséhez több tőkére van szükségük, 

vagy hogy kezelni tudják azokat a 
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nehézségeket, amelyek a termékeik iránti 

keresletnek a jelenlegi, a mikro-, kis- és 

középvállalkozások forgalmát 

összezsugorító megszorítási és neoliberális 

politikákból következő hiányából erednek. 

A tőkepiaci unió elsődleges és valós célja 

a pénzügyi piacok tevékenységének 

fellendítése, ami következésképpen inkább 

a spekulációt ösztönzi és destabilizálja a 

gazdaságokat. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Módosítás  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben a nyilvános 

értékpapír-kibocsátás címzettjei egyetlen 

tagállam belföldi befektetői, amely 

kibocsátás így nem jár határokon átnyúló 

hatással, és amennyiben e kibocsátások 

teljes ellenértéke nem haladja meg a 

10 000 000 EUR-t, az e rendelet szerinti 

engedélyezési mechanizmusra nincs 

szükség, és a tájékoztató elkészítése 

aránytalanul magas költséggel járhat. Ezért 

indokolt engedélyezni a tagállamoknak, 

hogy az ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 500 000 EUR és 

10 000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

(13) Amennyiben a nyilvános 

értékpapír-kibocsátás címzettjei egyetlen 

tagállam belföldi befektetői, amely 

kibocsátás így nem jár határokon átnyúló 

hatással, és amennyiben e kibocsátások 

teljes ellenértéke nem haladja meg az 

5 000 000 EUR-t, az e rendelet szerinti 

engedélyezési mechanizmusra nincs 

szükség, és a tájékoztató elkészítése 

aránytalanul magas költséggel járhat. Ezért 

indokolt engedélyezni a tagállamoknak, 

hogy az ilyen kibocsátásokat mentesítsék a 

tájékoztató e rendeletben meghatározott 

elkészítésének kötelezettsége alól, 

figyelembe véve a hazai befektetők 

védelmének megfelelőnek tekintett szintjét. 

A tagállamoknak különösen abban kell 

szabad kezet adni, hogy saját nemzeti 

jogukban meghatározzák a 12 hónapos 

időtartam során bekövetkezett kibocsátás 

teljes ellenértékének 100 000 EUR és 

5 000 000 EUR közötti küszöbértékét, 

amelytől e mentességet alkalmazni kell. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Módosítás  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az összefoglaló tájékoztató 

egységes szerkezetének biztosításához 

általános részeket és alcímeket kell 

megadni, olyan irányadó tartalommal, 

amelyet a kibocsátó rövid, szöveges 

leírásokkal és adott esetben számadatokkal 

tölthet ki. Amennyiben a kibocsátó az 

információkat tisztességes és 

kiegyensúlyozott módon adja meg, saját 

belátása szerint választhatja ki azokat az 

információkat, amelyeket lényegesnek és 

tartalmasnak tekint. 

(24) Az összefoglaló tájékoztató 

egységes szerkezetének biztosításához 

általános részeket és alcímeket kell 

megadni, amelyeket a kibocsátó rövid, 

szöveges leírásokkal és adott esetben 

számadatokkal tölthet ki. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Módosítás  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, 

amelynek uniós szinten számított teljes 

ellenértéke 500 000 EUR alatt van, amelyet 

12 hónapos időtartam alatt kell számítani; 

d) olyan értékpapír-kibocsátás, 

amelynek uniós szinten számított teljes 

ellenértéke 100 000 EUR alatt van, amelyet 

12 hónapos időtartam alatt kell számítani; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Módosítás  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem 

ér el egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg a 10 000 000 EUR-t. 

b) a kibocsátás teljes ellenértéke nem 

ér el egy 12 hónapos időszakra számított, 

meghatározott értékhatárt, amely nem 

haladhatja meg az 5 000 000 EUR-t. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Módosítás  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztató 

COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 6 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a „Melyek a kibocsátóra vonatkozó 

legfontosabb egyedi kockázatok?” című 

alpontban legfeljebb öt, az adott 

kibocsátóra vonatkozó leginkább lényeges, 

a 16. cikk szerint a legmagasabb 

lényegességi kategóriába tartozó kockázati 

tényező rövid leírását. 

c) a „Melyek a kibocsátóra vonatkozó 

legfontosabb egyedi kockázatok?” című 

alpontban rövid összefoglalást az adott 

kibocsátóra vonatkozó leginkább lényeges, 

a 16. cikk szerint a legmagasabb 

lényegességi kategóriába tartozó kockázati 

tényezőkről. 

Or. en 

 

 


