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12.9.2016 A8-0238/4 

Predlog spremembe  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis 

Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Ta uredba predstavlja pomemben 

korak k vzpostavitvi unije kapitalskih trgov 

iz Sporočila Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij z dne 30. septembra 2015 z naslovom 

„Akcijski načrt o oblikovanju unije 

kapitalskih trgov“. Cilj unije kapitalskih 

trgov je podjetjem omogočiti dostop do 

bolj raznolikih virov kapitala kjer koli v 

Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: 

Unija), zagotoviti učinkovitejše delovanje 

trgov ter vlagateljem in varčevalcem 

ponuditi priložnosti za učinkovitejše 

vlaganje denarja, da se poveča rast in 

ustvarijo delovna mesta. 

(1) Ta uredba je korak k vzpostavitvi 

unije kapitalskih trgov iz sporočila 

Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 

Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij z dne 30. 

septembra 2015 z naslovom „Akcijski 

načrt o oblikovanju unije kapitalskih 

trgov“. Cilj unije kapitalskih trgov naj bi 

bil podjetjem omogočiti dostop do bolj 

raznolikih virov kapitala kjer koli v 

Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: 

Unija), zagotoviti učinkovitejše delovanje 

trgov ter vlagateljem in varčevalcem 

ponuditi priložnosti za učinkovitejše 

vlaganje denarja, s čimer se domnevno 

poveča rast in ustvarijo delovna mesta. 

Kljub temu pa je zelo malo verjetno, da bi 

katera koli oblika financiranja, ki temelji 

na kapitalskih trgih, vključno s tveganim 

kapitalom, množičnim financiranjem in 

sektorjem upravljanja premoženja, 

zagotovila finančne rešitve za podjetja, ki 

potrebujejo več kapitala za poslovanje ali 

razširitev poslovanja ali za spoprijemanje 

s težavami, ki izhajajo iz šibkega 

povpraševanja po njihovih proizvodih 

zaradi varčevalnih ukrepov in 

neoliberalnih politik, ki izžemajo 

poslovanje mikro-, malih in srednjih 

podjetij. Glavni in dejanski namen unije 

kapitalskih trgov je oživiti dejavnost 
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finančnih trgov, kar bo kvečjemu okrepilo 

špekulacije in destabiliziralo 

gospodarstvo. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Predlog spremembe  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Če so javne ponudbe vrednostnih 

papirjev namenjene samo domačim 

vlagateljem v eni državi članici in zato 

nimajo čezmejnega učinka ter če take 

ponudbe ne presegajo skupne vrednosti 

10 000 000 EUR, mehanizem dovoljenja za 

čezmejno uporabo iz te uredbe ni potreben, 

priprava prospekta pa lahko predstavlja 

nesorazmerne stroške. Zato je primerno 

državam članicam omogočiti, da se 

odločijo take vrste ponudb izvzeti iz 

obveznosti glede prospekta, kot je 

opredeljena v tej uredbi, pri čemer 

upoštevajo stopnjo zaščite domačih 

vlagateljev, ki je po njihovem mnenju 

ustrezna. Državam članicam bi bilo treba 

zlasti omogočiti, da v nacionalni 

zakonodaji same določijo prag med 

500 000 EUR in 10 000 000 EUR za 

skupno vrednost ponudbe v obdobju 12 

mesecev, pod katerim bi moralo veljati to 

izvzetje. 

(13) Če so javne ponudbe vrednostnih 

papirjev namenjene samo domačim 

vlagateljem v eni državi članici in zato 

nimajo čezmejnega učinka ter če take 

ponudbe ne presegajo skupne vrednosti 

5 000 000 EUR, mehanizem dovoljenja za 

čezmejno uporabo iz te uredbe ni potreben, 

priprava prospekta pa lahko predstavlja 

nesorazmerne stroške. Zato je primerno 

državam članicam omogočiti, da se 

odločijo take vrste ponudb izvzeti iz 

obveznosti glede prospekta, kot je 

opredeljena v tej uredbi, pri čemer 

upoštevajo stopnjo zaščite domačih 

vlagateljev, ki je po njihovem mnenju 

ustrezna. Državam članicam bi bilo treba 

zlasti omogočiti, da v nacionalni 

zakonodaji same določijo prag med 

100 000 EUR in 5 000 000 EUR za skupno 

vrednost ponudbe v obdobju 12 mesecev, 

pod katerim bi moralo veljati to izvzetje. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Predlog spremembe  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Da se zagotovi enotna struktura 

izvlečka v prospektu, bi bilo treba 

zagotoviti splošne oddelke in pododdelke z 

okvirnimi vsebinami, ki jih izdajatelj lahko 

izpolni s kratkimi opisi in po potrebi tudi s 

številkami. Izdajatelji bi morali imeti 

prosto presojo pri izbiri informacij, za 

katere menijo, da so bistvene in 

pomembne, če jih predstavijo pravično in 

uravnoteženo. 

(24) Da se zagotovi enotna struktura 

izvlečka v prospektu, bi bilo treba 

zagotoviti splošne oddelke in pododdelke, 

ki jih izdajatelj lahko izpolni s kratkimi 

opisi in po potrebi tudi s številkami. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Predlog spremembe  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) ponudbe vrednostnih papirjev s 

skupno vrednostjo v Uniji, nižjo od 

500 000 EUR, ki se izračuna za obdobje 12 

mesecev; 

(d) ponudbe vrednostnih papirjev s 

skupno vrednostjo v Uniji, nižjo od 

100 000 EUR, ki se izračuna za obdobje 12 

mesecev; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Predlog spremembe  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) je skupna vrednost ponudbe nižja 

od denarnega zneska, izračunanega v 

obdobju 12 mesecev, ki ne presega 

10 000 000 EUR. 

(b) je skupna vrednost ponudbe nižja 

od denarnega zneska, izračunanega v 

obdobju 12 mesecev, ki ne presega 

5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Predlog spremembe  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 6 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) pododdelek z naslovom „Katera 

ključna tveganja so specifična za 

izdajatelja?“ vsebuje kratek opis največ 

petih najpomembnejših dejavnikov 

tveganja, ki so specifični za izdajatelja, ki 

jih vsebuje najpomembnejša kategorija v 

skladu s členom 16. 

(c) pododdelek z naslovom „Katera 

ključna tveganja so specifična za 

izdajatelja?“ vsebuje kratek povzetek 

najpomembnejših dejavnikov tveganja, ki 

so specifični za izdajatelja, ki jih vsebuje 

najpomembnejša kategorija v skladu s 

členom 16. 

Or. en 

 


