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6.7.2015 B8-0655/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že orgány EU zavedly 

v důsledku finanční krize řadu právních 

přepisů, jejichž cílem je předejít 

opětovnému výskytu obdobné krize a 

vytvořit finančně stabilní prostředí, které 

je základem skutečného udržitelného 

růstu; vzhledem k tomu, že na tyto právní 

předpisy by mělo být nazíráno jako na 

rámec, v němž se má pohybovat unie 

kapitálových trhů, a ne jako na překážku 

jejího rozvoje; 

E. vzhledem k tomu, že orgány EU zavedly 

v důsledku finanční krize řadu právních 

předpisů, které však stále nedostačují k 

tomu, aby se předešlo opětovnému výskytu 

obdobné krize;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. všímá si toho, že velké rozdíly mezi 

příjmy z kapitálu a příjmy z práce jsou 

zejména výsledkem nadměrných spekulací 

na finančních trzích, které nemají žádné 

účinky na reálnou ekonomiku; 

 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 2 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. konstatuje, že masivní veřejná opatření 

přijímaná od počátku krize, kterou 

způsobilo selhání finančního sektoru, vedla 

ke značnému objemu likvidity, avšak 

dosud nikoli ke zvýšení poptávky reálné 

ekonomiky po financování; 

2. konstatuje, že masivní veřejná opatření 

přijímaná od počátku krize, kterou 

způsobilo selhání finančního sektoru, vedla 

ke značnému objemu likvidity, avšak 

dosud nikoli ke zvýšení poptávky reálné 

ekonomiky po financování; je hluboce 

znepokojen v souvislosti s touto likviditou, 

neboť se na finančních trzích začaly 

objevovat nové spekulativní bubliny; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. zdůrazňuje, že úsporná opatření 

výrazně přispěla ke slabé poptávce po 

úvěrech, neboť deflační politiky snížily v 

mnoha zemích poptávku po zboží a 

službách; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 8 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. zdůrazňuje, že poptávku a nabídku lze 

povzbudit navozením důvěry v reálnou 

ekonomiku, čehož lze dosáhnout jasnými 

závazky členských států na unijní úrovni, 

jejichž cílem je podporovat příznivé 

investiční prostředí a právní jistotu 

investorů, stanovit dlouhodobé cíle v 

zájmu stabilizace, vymezit právní rámec, 

který podpoří konkurenceschopnost a 

růst, a povzbudit investice do 

infrastruktury a jejich diverzifikaci, čímž 

budou mít podniky možnost využít 

dlouhodobé plánování; 

8. zdůrazňuje, že poptávku a nabídku lze 

oživit pouze v případě, že budou ukončeny 

neoliberální politiky úsporných opatření; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 11 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že nedokonalé kapitálové 

trhy vedly ke špatnému ocenění rizika a 

k přetržení vazby mezi očekávanými 

výnosy a skutečně přijatým rizikem, 

v důsledku čehož trhy vystupovaly vůči 

některým subjektům, jako např. malým a 

středním podnikům, s neodůvodněným 

zaujetím; má za to, že jedním z cílů unie 

kapitálových trhů by mělo být zlepšit 

účinnost trhů a zajistit spravedlivé, 

odpovídající a ekonomicky zdůvodněné 

vazby mezi rizikem a výnosem na 

kapitálových trzích EU; 

11. zdůrazňuje, že nedokonalé kapitálové 

trhy způsobily poslední finanční a 

hospodářskou krizi a proto musí podléhat 

přísné veřejné kontrole;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 13 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. má za to, že by vlastní evropský přístup 

ke kapitálovým trhům měl řádně 

zohledňovat mezinárodní vývoj, čímž 

Evropa neztratí svou přitažlivost pro 

mezinárodní investory a zamezí zbytečným 

rozdílům v právních předpisech a jejich 

překrývání; 

13. má za to, že vlastní evropský přístup ke 

kapitálovým trhům se musí zaměřit na 

vztahové bankovnictví a především na 

podporu malých místních bank, jejichž 

provoz slouží zájmům společnosti jako 

celku, namísto toho, aby se zaměřovaly na 

maximalizaci zisku, a které jsou ve 

srovnání s anonymními kapitálovými trhy 

vhodnější k tomu, aby sloužily 

evropskému hospodářství, jehož základ 

tvoří především MSP, monitorovaly 

úvěrová rizika a zajistily dlouhodobé 

zainteresování; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 19 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. zdůrazňuje, že za tímto účelem je 

zapotřebí náležité a komplexní 

vyhodnocení zkušeností, které zohlední 

kumulativní účinek všech opatření 

přijatých v posledních letech na evropské 

kapitálové trhy; zdůrazňuje, že výše 

uvedené rovněž vyžaduje, aby se pečlivě 

posoudilo, zda přísné kapitálové 

požadavky, které se uplatňují v bankovním 

sektoru a v pojišťovnictví, nevyžadují 

přehodnocení; 

19. zdůrazňuje, že za tímto účelem je 

zapotřebí náležité a komplexní 

vyhodnocení zkušeností, které zohlední 

kumulativní účinek všech opatření 

přijatých v posledních letech na evropské 

kapitálové trhy; zdůrazňuje, že výše 

uvedené rovněž vyžaduje další posílení 

kapitálových požadavků, které se uplatňují 

v bankovním sektoru a v pojišťovnictví, a 

to mimo jiné zavedením závazných 

koeficientů zadluženosti a přísným 

oddělením investičního a retailového 

bankovnictví, zejména v případě institucí, 

jež jsou „příliš veliké na to, aby padly“; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 20 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že by podnět k vytvoření 

unie kapitálových trhů neměl stavět na 

zelené louce, aby měl by zohlednit, že 

financování podniků v Evropě vychází z 

rozvinutých a zavedených struktur, které, 

přes svá omezení, prokázaly svou odolnost 

vůči krizi, a že další diverzifikace a rozvoj 

nových cest financování by mohla cenným 

způsobem přispět k zajištění doplňkového 

přístupu k financování pro různé druhy 

podnikání; 

20. je přesvědčen, že v případě, že nedojde 

k zásadní revizi stávajících politik 

úsporných opatření a hluboké reformě 

bankovního sektoru, který je v takové míře 

zaměřen na vztahové bankovnictví, budou 

veškeré podněty k vytvoření unie 

kapitálových trhů sloužit pouze vlastníkům 

kapitálu a investorům; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 21 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. konstatuje, že tradiční způsoby 

financování zprostředkovávané bankami 

často nepodporují inovativní projekty a 

malé a střední podniky; zdůrazňuje, že 

nedostatečný přístup malých a středních 

podniků k financování, je jednou z 

největších překážek růstu v EU; 

zdůrazňuje, že vzhledem k trvalým 

těžkostem, které mají malé a střední 

podniky se získáváním bankovních úvěrů, 

jsou zapotřebí alternativní zdroje 

financování, které lze podpořit zlepšením 

podnikatelského prostředí pro rizikový 

kapitál, vzájemné fondy, soukromé 

investice, sekuritizaci úvěrů malých a 

středních podniků a úvěrová družstva, ale 

rovněž i standardizací pravidel týkajících 

se partnerství veřejného a soukromého 

sektoru v rámci EU; 

21. konstatuje, že tradiční způsoby 

financování zprostředkovávané bankami 

často nepodporují inovativní projekty a 

malé a střední podniky; zdůrazňuje, že 

nedostatečný přístup malých a středních 

podniků k financování, je jednou z 

největších překážek růstu v EU; 

zdůrazňuje, že malé a střední podniky mají 

stále problémy se získáváním bankovních 

úvěrů, zejména kvůli hospodářské 

stagnaci, která je od vypuknutí finanční 

krize silná; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 35 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. má za to, že unie kapitálových trhů by 

měla být rozvíjena na základě postupného 

přístupu a její priority by měly směřovat do 

tří oblastí: za prvé by mělo být podpořeno 

co nejefektivnější rozdělování úspor 

rozšířením a diverzifikací zdrojů, jež mají 

podniky k dispozici, a měla by se rozšířit 

nabídka investičních příležitostí a zvýšit 

transparentnost a diverzifikace portfolia 

pro střadatele a investory; za druhé by 

mělo být umožněno větší snížení rizika, a 

to rozšířením přeshraničních trhů, 

posílením odolnosti finančních systémů 

vůči negativním účinkům závažných 

finančních krizí a zmírněn dopad 

charakteristických otřesů; za třetí by mělo 

být zajištěno, aby existovat účinný 

doplňkový způsob financování reálné 

ekonomiky; 

35. má za to, že unie kapitálových trhů by 

měla být rozvíjena na základě postupného 

přístupu a její priority by měly směřovat do 

tří oblastí: za prvé by se měly změnit 

makroekonomické podmínky, za nichž 

účastníci kapitálového trhu provozují 

činnost, zejména ukončením deflačních 

politik úsporných opatření, které omezily 

poptávku po úvěrech; za druhé by se měly 

reformovat finanční trhy v Evropě 

přísným oddělením investičního a 

retailového bankovnictví, podporou 

místních modelů poskytování půjček na 

základě vztahů, které fungují za nízké 

míry zadlužení, a přísnou regulací sektoru 

šedého bankovnictví; za třetí by mělo být 

zajištěno, aby existovat účinný a přísně 

kontrolovaný doplňkový způsob 

financování reálné ekonomiky; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 
za Hospodářský a měnový výbor 

Vytváření unie kapitálových trhů 

Návrh usnesení 

Bod 54 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že složitost kapitálových 

trhů by neměla vyústit ve vyloučení 

malých a středních podniků, které 

pociťují největší potřebu přístupu 

k doplňkovému financování, a to zejména 

v členských státech, které se potýkají 

s hospodářskými problémy; zdůrazňuje, že 

příznivé prostředí pro úspěšné 

financování malých a středních podniků 

vyžaduje příznivé hospodářské a 

regulatorní podmínky pro malé a střední 

podniky, a to jak na unijní, tak i na 

vnitrostátní úrovni; zejména zdůrazňuje, 

že pozornost by se měla věnovat tomu, jak 

malým a středním podnikům ulehčit 

možnost využít primárních veřejných 

nabídek akcií, a zároveň zajistit dodržení 

přísných kritérií pro posouzení odolnosti a 

způsobilosti podniků hodlajících 

uskutečnit primární veřejnou nabídku 

akcií; vyzývá Komisi, aby posoudila 

možnosti dalších opatření v zájmu 

zatraktivnění malých a středních podniků 

pro investice; 

54. vyjadřuje silné znepokojení v 

souvislosti se složitostí kapitálových trhů a 

domnívá se, že bez řádné regulace hrozí, 

že bude přístup MSP k financování čím 

dál více omezen; vyzývá Komisi, aby 

posoudila možnosti dalších opatření v 

zájmu zatraktivnění malých a středních 

podniků pro investice; 

Or. en 

 

 


