
 

AM\1068074BG.doc  PE559.015v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

6.7.2015 B8-0655/1 

Изменение  1 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че в резултат на 

финансовата криза институциите на ЕС 

въведоха редица законодателни актове, 

насочени към предотвратяване на 

повтарянето на такава криза и създаване 

на среда на финансовата стабилност, 

която е от съществено значение за 

истински устойчив растеж; като 

има предвид, че това 

законодателство следва да се 

разглежда като рамката, в която се 

изгражда съюзът на капиталовите 

пазари, а не като пречка за него; 

Д. като има предвид, че в резултат на 

финансовата криза институциите на ЕС 

въведоха редица законодателни актове, 

които обаче все още са 

недостатъчни, за да предотвратят 

повтарянето на такава криза;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Изменение  2 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. Отбелязва, че големите различия 

между доходите от капитал и 

доходите от труд се дължат в 

значителна степен на прекомерната 

спекулация на финансовите пазари, 

която няма отражение върху 

реалната икономика; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Изменение  3 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Building a Capital Markets Union 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2.отбелязва, че мащабната публична 

намеса от началото на кризата, 

предизвикана от провала на финансовия 

сектор, доведе до висока ликвидност, но 

въпреки всичко това не доведе до 

увеличаване на търсенето на 

финансиране от реалната икономика; 

2.отбелязва, че мащабната публична 

намеса от началото на кризата, 

предизвикана от провала на финансовия 

сектор, доведе до висока ликвидност, но 

въпреки всичко това не доведе до 

увеличаване на търсенето на 

финансиране от реалната икономика; 

изразява дълбока загриженост 

относно тази ликвидност, тъй като 

на финансовите пазари възникват 

нови спекулативни балони; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Изменение  4 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов)  

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. подчертава, че мерките на строги 

икономии допринесоха в значителна 

степен за слабото търсене на 

кредитиране, тъй като политиките 

на дефлация в много страни намалиха 

търсенето на стоки и услуги; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Изменение  5 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подчертава, че търсенето и 

предлагането могат да бъдат насърчени 

чрез създаването на доверие в 

реалната икономика чрез ясни 

ангажименти на равнището на 

държавите членки и на равнището на 

Съюза за създаване на позитивна 

среда за инвестициите и правна 

сигурност за инвеститорите, за 

формулиране на дългосрочни цели за 

стабилизиране, конкурентоспособна 

законодателна рамка, 

благоприятстваща растежа, и за 

стимулиране и диверсифициране на 

инвестициите в инфраструктура, 

като по този начин се даде 

възможност на предприятията да 

планират в дългосрочен план; 

8. подчертава, че търсенето и 

предлагането могат да бъдат 

стимулирани единствено чрез 

слагането на край на неолибералните 

политики на строги икономии; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Изменение  6 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава, че несъвършените 

капиталови пазари доведоха до грешна 

оценка на риска и до липсата на 

връзка между търсената 

възвръщаемост и реално поетите 

рискове, което буди в пазарите 

неблагоприятна предубеденост по 

отношение на субекти като МСП; 

счита, че една от целите на съюза на 

капиталовите пазари е да се подобри 

ефикасността на пазарите и да се 

гарантира справедливо, подходящо и 

икономически разумно съотношение 

между риск и възвращаемост на 

капиталовите пазари на ЕС; 

11. подчертава, че несъвършените 

капиталови пазари причиниха 

последната финансова и 

икономическа криза и следователно 

трябва да бъдат поставени под строг 

публичен контрол; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Изменение  7 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. счита, че един истински европейски 

подход към капиталовите пазари следва 

надлежно да взема предвид 

тенденциите в международен план, 

така че Европа да продължава да бъде 

привлекателна за международните 

инвеститори като се избягват 

ненужни разминавания и дублиране в 

законодателството; 

13. счита, че един истински европейски 

подход към капиталовите пазари 

трябва да се изгражда около 

персоналното консултативно 

банкиране и особено подкрепа за 

малките по мащаб местни банки, 

чиято дейност е в интерес на 

обществото като цяло, вместо да се 

съсредоточава върху 

максимизирането на печалбите, и 

които са по-подходящи от 

анонимните капиталови пазари да 

обслужват основаващата се 

предимно на малки и средни 

предприятия европейска икономика, 

да наблюдават кредитните рискове и 

да осигурят дългосрочна 

ангажираност; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Изменение  8 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. подчертава, че за тази цел трябва да 

се направи разумен и всеобхватен 

преглед, който да отчита кумулативното 

въздействие върху европейските 

капиталови пазари на всички досиета, 

приети през последните години; 

изтъква, че това предполага също така 

внимателен преглед на въпроса дали 

строгите капиталови изисквания, 

прилагани в банковия и в 

застрахователния сектор, се нуждаят 

от преразглеждане; 

19. подчертава, че за тази цел трябва да 

се направи разумен и всеобхватен 

преглед, който да отчита кумулативното 

въздействие върху европейските 

капиталови пазари на всички досиета, 

приети през последните години; 

изтъква, че това предполага също така 

допълнително затягане на 

капиталовите изисквания, прилагани в 

банковия и в застрахователния сектор 

чрез, наред с другото, въвеждането на 

задължителен коефициент на 

ливъридж и строго разделение на 

инвестиционното банкиране от 

банкирането с физически лица, 

особено по отношение на 

институциите, които са "прекалено 

големи, за да фалират; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Изменение  9 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Building a Capital Markets Union 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подчертава, че инициативите, 

насочени към създаването на съюз на 

капиталовите пазари не следва да 

преоткриват колелото, а да 

отчетат, че финансирането на 

предприятията в Европа се основава 

на добре разработени, исторически 

установени структури, които, 

въпреки своите ограничения, са се 

доказали като успешни и устойчиви 

на кризи, и че по-нататъшната 

диверсификация и развитието на нови 

канали би могло да бъде ценно, за да се 

гарантира, че различните видове 

предприятия разполагат с допълващ 

се достъп до финансиране; 

20. счита, че всякакви инициативи, 

насочени към създаването на съюз на 

капиталовите пазари, ще обслужват 

единствено собствениците на 

капитал и инвеститорите, ако не 

бъде извършено преразглеждане из 

основи на текущите политики на 

строги икономии и значима реформа 

на банковия сектор, която се 

съсредоточава върху кредитирането 

въз основа на установени 

взаимоотношения с клиента 

(relationship lending); 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Изменение  10 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва, че традиционните канали 

за финансиране чрез банките често не 

подпомагат новаторските предприятия и 

МСП; подчертава, че липсата на достъп 

до финансиране за МСП, е една от най-

големите пречки пред растежа в ЕС; 

подчертава, че докато банковият 

кредит продължава да се получава 

трудно от МСП, са необходими 

алтернативи на банковото 

финансиране, по-специално чрез 

подобряване на бизнес средата за 

рисков капитал, партньорските 

фондове, частните 

капиталовложения, секюризацията 

за заемите на МСП и насърчаването 

на кредитните съюзи, но също така 

чрез стандартизиране на правилата 

относно публично-частните 

партньорства (ПЧП) в целия ЕС; 

21. отбелязва, че традиционните канали 

за финансиране чрез банките често не 

подпомагат новаторските предприятия и 

МСП; подчертава, че липсата на достъп 

до финансиране за МСП, е една от най-

големите пречки пред растежа в ЕС; 

подчертава, че банковият кредит 

продължава да се получава трудно от 

МСП, особено поради климата на 

икономическа стагнация, който 

преобладава от началото на 

финансовата криза; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Изменение  11 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. счита, че съюзът на капиталовите 

пазари следва да възприеме поетапен 

подход, както и че приоритетите на 

съюза на капиталовите пазари следва да 

бъдат три на брой: на първо място да се 

стимулира най-ефективното 

разпределение на спестяванията чрез 

задълбочаване и разнообразяване на 

източниците на финансиране за 

предприятията и да се предлагат 

повече възможности за инвестиции, 

по-голяма прозрачност и 

диверсификация на портфейла на 

вложителите и инвеститорите; на 

второ място трябва да се даде 

възможност за по-голямо намаляване 

на риска чрез създаването на по-

дълбоки трансгранични пазари и чрез 

засилване на устойчивостта на 

финансовата система по отношение 

на неблагоприятното въздействие на 

сериозни финансови кризи и чрез 

смекчаване на въздействието на 

изолирани сътресения; на трето място 

трябва да се гарантира, че е налице 

ефективен допълващ канал за 

финансиране на реалната икономика; 

35. счита, че съюзът на капиталовите 

пазари следва да възприеме поетапен 

подход, както и че приоритетите на 

съюза на капиталовите пазари следва да 

бъдат три на брой: на първо място да се 

променят макроикономическите 

условия, при които действат 

участниците на капиталовите 

пазари, по-специално като се сложи 

край на дефлационните политики на 

строги икономии, които спъват 

търсенето на кредити; на второ място 

трябва да се реформират финансовите 

пазари в Европа чрез строго 

разделение на инвестиционното 

банкиране от банкирането с 

физически лица, чрез оказването на 

подкрепа на местните модели на 

кредитиране, основани на установени 

взаимоотношения с клиентите, с 

нисък ливъридж и чрез строго 

регулиране на паралелния банков 

сектор; на трето място трябва да се 

гарантира, че е налице ефективен и 

подложен на строг надзор допълващ 

канал за финансиране на реалната 

икономика; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Изменение  12 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мат Карти, Мари-Кристин Вержиа, Патрик Льо 

Ярик, Палома Лопес Бермехо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0655/2015 

Роберто Гуалтиери, Буркард Балц 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Изграждането на съюз на капиталовите пазари 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. подчертава, че усъвършенстването 

на капиталовите пазари не следва да 

завършва с изключване на малките и 

средни предприятия, които се 

нуждаят най-много от достъп до 

допълнително финансиране, особено в 

държавите членки, които се 

сблъскват (са се сблъсквали) с 

икономически затруднения; 

подчертава, че за осигуряването на 

позитивна атмосфера за успешно 

финансиране на МСП е необходимо да 

се създадат благоприятни 

икономически и регулаторни условия 

както на равнище ЕС, така и на 

национално равнище; в частност 

подчертава, че следва да се обърне 

внимание на възможното 

опростяване на процедурите за 

достъп до първично публично 

предлагане от страна на МСП и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация, като същевременно 

се гарантира, че продължават да 

съществуват стриктни критерии за 

оценка на устойчивостта и 

допустимостта на предприятията за 

първично публично предлагане; 

призовава Комисията да проучи какво 

още може да се направи, за да се 

54. изразява дълбока загриженост 

относно усъвършенстването на 

капиталовите пазари и осъзнава 

опасността, без правилно 

регламентиране, малките и средни 

предприятия да бъдат изключени в 

още по-голяма степен от достъп до 

финансиране; призовава Комисията да 

проучи какво още може да се направи, 

за да се помогне на МСП да привличат 

инвестиции; 
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помогне на МСП да привличат 

инвестиции; 

Or. en 

 

 


