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12.9.2016 A8-0238/4 

Poprawka  4 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Niniejsze rozporządzenie stanowi 

zasadniczy krok w kierunku utworzenia 

unii rynków kapitałowych, określonej w 

komunikacie Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów zatytułowanym „Plan 

działania na rzecz tworzenia unii rynków 

kapitałowych” z 30 września 2015 r. 

Celem unii rynków kapitałowych jest 

zapewnienie przedsiębiorstwom pomocy w 

pozyskiwaniu bardziej zróżnicowanych 

źródeł kapitału z dowolnych źródeł w Unii 

Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) oraz 

sprawienie, aby rynki skuteczniej 

funkcjonowały i oferowały inwestorom i 

oszczędzającym dodatkowe możliwości 

zainwestowania swoich pieniędzy, w celu 

pobudzenia wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy. 

(1) Niniejsze rozporządzenie stanowi 

krok w kierunku utworzenia unii rynków 

kapitałowych, określonej w komunikacie 

Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów zatytułowanym „Plan działania 

na rzecz tworzenia unii rynków 

kapitałowych” z 30 września 2015 r. 

Twierdzi się, że celem unii rynków 

kapitałowych jest zapewnienie 

przedsiębiorstwom pomocy w 

pozyskiwaniu bardziej zróżnicowanych 

źródeł kapitału z dowolnych źródeł w Unii 

Europejskiej (zwanej dalej „Unią”) oraz 

sprawienie, aby rynki skuteczniej 

funkcjonowały i oferowały inwestorom i 

oszczędzającym dodatkowe możliwości 

zainwestowania swoich pieniędzy, 

rzekomo w celu pobudzenia wzrostu i 

tworzenia miejsc pracy. Niemniej jednak 

jest bardzo mało prawdopodobne, by 

finansowanie oparte na rynku 

kapitałowym we wszystkich swoich 

formach – z uwzględnieniem kapitału 

wysokiego ryzyka, finansowania 

społecznościowego oraz sektora 

zarządzania aktywami – mogło zapewnić 

rozwiązania w zakresie finansowania 

przedsiębiorstwom, które potrzebują 
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więcej kapitału albo na prowadzenie lub 

rozszerzenie swojej działalności, albo na 

uporanie się z trudnościami wynikającymi 

z braku popytu na ich produkty z powodu 

stale realizowanej polityki 

oszczędnościowej i polityki neoliberalnej, 

która blokuje działalność mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw. Głównym i 

realnym celem unii rynków kapitałowych 

jest ponowne ożywienie działalności na 

rynkach kapitałowych, co będzie 

skutkowało raczej rozkwitem spekulacji i 

destabilizacją gospodarek. 

Or. en 



 

AM\1104125PL.docx  PE589.570v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

12.9.2016 A8-0238/5 

Poprawka  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W przypadku gdy oferty publiczne 

papierów wartościowych są skierowane 

wyłącznie do inwestorów krajowych w 

jednym państwie członkowskim i w 

związku z tym nie wywołują żadnych 

efektów transgranicznych oraz gdy 

całkowita wartość tych ofert nie przekracza 

10 000 000 EUR, mechanizm paszportów 

określony w niniejszym rozporządzeniu nie 

jest konieczny, a sporządzenie prospektu 

emisyjnego może się wiązać z 

poniesieniem nieproporcjonalnych 

kosztów. Należy zatem zezwolić państwom 

członkowskim na podejmowanie decyzji o 

wyłączeniu takich rodzajów ofert z 

obowiązku sporządzenia prospektu 

emisyjnego, o którym mowa w niniejszym 

rozporządzeniu, biorąc pod uwagę poziom 

ochrony inwestorów krajowych, który 

państwa członkowskie uznają za stosowny. 

Państwa członkowskie powinny w 

szczególności dysponować swobodą 

uznania w zakresie ustanawiania w swoich 

przepisach krajowych progu w przedziale 

od 500 000 EUR do 10 000 000 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 

(13) W przypadku gdy oferty publiczne 

papierów wartościowych są skierowane 

wyłącznie do inwestorów krajowych w 

jednym państwie członkowskim i w 

związku z tym nie wywołują żadnych 

efektów transgranicznych oraz gdy 

całkowita wartość tych ofert nie przekracza 

5 000 000 EUR, mechanizm paszportów 

określony w niniejszym rozporządzeniu nie 

jest konieczny, a sporządzenie prospektu 

emisyjnego może się wiązać z 

poniesieniem nieproporcjonalnych 

kosztów. Należy zatem zezwolić państwom 

członkowskim na podejmowanie decyzji o 

wyłączeniu takich rodzajów ofert z 

obowiązku sporządzenia prospektu 

emisyjnego, o którym mowa w niniejszym 

rozporządzeniu, biorąc pod uwagę poziom 

ochrony inwestorów krajowych, który 

państwa członkowskie uznają za stosowny. 

Państwa członkowskie powinny w 

szczególności dysponować swobodą 

uznania w zakresie ustanawiania w swoich 

przepisach krajowych progu w przedziale 

od 100 000 EUR do 5 000 000 EUR 

wyrażonego jako całkowita wartość oferty 

w okresie 12 miesięcy, począwszy od 

którego to progu wspomniane wyłączenie 

powinno mieć zastosowanie. 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Poprawka  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Aby zapewnić jednolitą strukturę 

podsumowania prospektu emisyjnego, 

należy wprowadzić podział na sekcje 

ogólne i podtytuły, a w treści informacji 

emitent powinien zawrzeć zwięzłe opisy 

obejmujące w stosownych przypadkach 

dane liczbowe. Emitenci, którzy 

przedstawiają informacje w sposób 

rzetelny i zrównoważony, powinni mieć 

swobodę uznania w zakresie selekcji 

informacji, które uznają za istotne i 

ważne. 

(24) Aby zapewnić jednolitą strukturę 

podsumowania prospektu emisyjnego, 

należy wprowadzić podział na sekcje 

ogólne i podtytuły, które emitent powinien 

wypełnić zwięzłymi opisami, 

zawierającymi w stosownych przypadkach 

dane liczbowe. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Poprawka  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) oferty papierów wartościowych o 

całkowitej wartości w Unii mniejszej niż 

500 000 EUR, przy czym ograniczenie to 

oblicza się za okres 12 miesięcy; 

d) oferty papierów wartościowych o 

całkowitej wartości w Unii mniejszej niż 

100 000 EUR, przy czym ograniczenie to 

oblicza się za okres 12 miesięcy; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Poprawka  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowita wartość oferty nie 

przekracza kwoty pieniężnej obliczonej w 

okresie 12 miesięcy, która nie przekracza 

10 000 000 EUR. 

b) całkowita wartość oferty nie 

przekracza kwoty pieniężnej obliczonej w 

okresie 12 miesięcy, która nie przekracza 

5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Poprawka  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) w podsekcji zatytułowanej „Jakie 

są kluczowe rodzaje ryzyka typowe dla 

emitenta?” – krótki opis nie więcej niż 

pięciu najistotniejszych czynników ryzyka 

typowych dla emitenta, zawartych w 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności zgodnie z art. 16. 

c) w podsekcji zatytułowanej „Jakie 

są kluczowe rodzaje ryzyka typowe dla 

emitenta?” – krótkie podsumowanie 

najistotniejszych czynników ryzyka 

typowych dla emitenta, zawartych w 

kategorii o najwyższym poziomie 

istotności zgodnie z art. 16. 

Or. en 

 

 


