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Muudatusettepanek  1 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

majandus- ja rahanduskomisjoni nimel 

Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et finantskriisi tulemusel on 

ELi institutsioonid kehtestanud mitmeid 

õigusakte, mille eesmärk on vältida sellise 

kriisi kordumist ja luua tõeliselt 

jätkusuutliku majanduskasvu jaoks 

hädavajalik finantsstabiilsuse keskkond; 

arvestades, et neid õigusakte tuleks 

vaadelda kapitaliturgude liidu toimimise 

raamistikuna, mitte selle takistusena; 

E. arvestades, et finantskriisi tulemusel on 

ELi institutsioonid kehtestanud mitmeid 

õigusakte, millest siiski ei piisa sellise 

kriisi kordumise ärahoidmiseks;   
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Marisa Matias, Fabio De Masi, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

majandus- ja rahanduskomisjoni nimel 

Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. märgib, et kapitalitulu ja töötamisest 

saadava tulu suured erinevused tulenevad 

suures osas liigsest spekuleerimisest 

finantsturgudel ega oma mõju 

reaalmajandusele; 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

majandus- ja rahanduskomisjoni nimel 

Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et ülisuur avalik sekkumine 

alates kriisi algusest, mille tingis 

finantssektori maksejõuetus, on toonud 

kaasa rohke likviidsuse, kuid sellegipoolest 

ei ole see toonud kaasa reaalmajanduse 

suuremat nõudlust rahastamise järele; 

2. märgib, et ülisuur avalik sekkumine 

alates kriisi algusest, mille tingis 

finantssektori maksejõuetus, on toonud 

kaasa rohke likviidsuse, kuid sellegipoolest 

ei ole see toonud kaasa reaalmajanduse 

suuremat nõudlust rahastamise järele; 

tunneb suurt muret selle likviidsuse 

pärast, kuna finantsturgudel on tekkimas 

uued spekulatiivsed mullid;  

Or. en 
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Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus)  

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. toonitab, et kokkuhoiumeetmed on 

aidanud nõrgale laenunõudlusele 

märkimisväärselt kaasa, kuna 

deflatsioonipoliitika on paljudes riikides 

vähendanud nõudlust kaupade ja teenuste 

järele; 

Or. en 
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Kapitaliturgude liidu loomine 
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Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. rõhutab, et nõudlust ja pakkumist saab 

ergutada reaalmajanduse vastu usalduse 

tekitamise kaudu, mis eeldab selgete 

kohustuste võtmist liikmesriikide ja liidu 

tasandil, et edendada positiivset 

investeerimiskeskkonda ja õiguskindlust 

investorite jaoks, panna paika 

pikaajalised eesmärgid stabiliseeriva, 

konkurentsivõimelise ja majanduskasvu 

soodustava õigusraamistiku jaoks ning 

soodustada ja mitmekesistada 

investeeringuid taristusse, võimaldades 

seeläbi ettevõtetel teha pikaaegseid 

plaane; 

8. rõhutab, et nõudlust ja pakkumist saab 

ergutada ainult neoliberaalse 

kokkuhoiupoliitika lõpetamisega; 

Or. en 
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majandus- ja rahanduskomisjoni nimel 

Kapitaliturgude liidu loomine 
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Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et kapitaliturgude 

ebatäiuslikkuse tõttu on riske valesti 

hinnatud ning kadunud on seos taotletava 

tootluse ja reaalselt võetud riskide vahel, 

mis on toonud kaasa selle, et turud on 

VKEde sarnaste ettevõtete suhtes 

ebasoodsalt meelestatud; on veendunud, 

et kapitaliturgude liidu üks eesmärke 

peaks olema turgude tõhususe 

parandamine ning ELi kapitaliturgudel 

õiglase, piisava ja majanduslikult 

põhjendatud riski ja tootluse suhte 

tagamine; 

11. rõhutab, et kapitaliturgude 

ebatäiuslikkus põhjustas viimase finants- 

ja majanduskriisi ning seetõttu tuleb 

nende üle kehtestada range avalik 

kontroll; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. on veendunud, et tõeliselt euroopalikus 

lähenemisviisis kapitaliturgudele tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta 

rahvusvahelisi arenguid, et Euroopa jääks 

rahvusvaheliste investorite jaoks 

atraktiivseks, vältides õigusaktides 

tarbetuid erinevusi ja dubleerimist; 

13. on veendunud, et tõeliselt euroopalikus 

lähenemisviisis kapitaliturgudele tuleb 

keskenduda suhtepangandusele ja 

eelkõige väikeste kohalike pankade 

toetamisele, mis tegutsevad ühiskonna kui 

terviku huvides kasumi maksimeerimisele 

suunatuse asemel ja sobivad 

anonüümsetest kapitaliturgudest paremini 

teenindama Euroopa valdavalt VKEdele 

tuginevat majandust, jälgima krediidiriske 

ning tagama pikaajalise osalemise; 

Or. en 
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Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. rõhutab, et selleks tuleb läbi viia 

usaldusväärne ja terviklik inventuur, milles 

võetakse arvesse kõigi viimastel aastatel 

vastu võetud õigusaktide kumulatiivset 

mõju Euroopa kapitaliturgudele; juhib 

tähelepanu asjaolule, et see eeldab ka 

põhjalikku kaalumist, kas pangandus- ja 

kindlustussektorile kohaldatavad ranged 

kapitalinõuded tuleks läbi vaadata; 

19. rõhutab, et selleks tuleb läbi viia 

usaldusväärne ja terviklik inventuur, milles 

võetakse arvesse kõigi viimastel aastatel 

vastu võetud õigusaktide kumulatiivset 

mõju Euroopa kapitaliturgudele; juhib 

tähelepanu asjaolule, et see eeldab ka 

pangandus- ja kindlustussektorile 

kohaldatavate kapitalinõuete edasist 

tugevdamist, muu hulgas siduvate 

finantsvõimenduse määrade kehtestamise 

kaudu ning eraldades rangelt 

investeerimispanganduse 

jaepangandusest, eriti pankrotti minekuks 

liiga suurte finantseerimisasutuste puhul; 

Or. en 
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Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. rõhutab, et kapitaliturgude liidu 

loomist puudutavate algatustega ei ole 

vaja hakata uuesti jalgratast leiutama, 

vaid tunnistada, et ettevõtete rahastamine 

tugineb Euroopas hästi väljatöötatud ja 

ajalooliselt kinnistunud struktuuridele, 

mis vaatamata oma piirangutele on 

osutunud edukaks ja kriisidele 

vastupidavaks, ja et rahastamiskanalite 

täiendav mitmekesistamine ja uute 

väljatöötamine võib aidata tagada seda, et 

eri liiki ettevõtetel oleks rahastamisele 

täiendav juurdepääs; 

20. usub, et kõik kapitaliturgude liidu 

loomist puudutavad algatused teenivad 

ainult kapitaliomanike ja investorite huve, 

kui praegust kokkuhoiupoliitikat 

põhjalikult ümber ei vaadata ning 

pangandussektorit nn suhtelaenudele 

keskendudes märkimisväärselt ei 

reformita; 

Or. en 
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Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. märgib, et pankade kaudu toimivate 

traditsiooniliste rahastamiskanalitega ei 

toetata sageli uuenduslikke algatusi ja 

VKEsid; rõhutab, et VKEde 

rahastamisvõimaluste nappus on üks 

suuremaid majanduskasvu pärssivaid 

tegureid ELis; rõhutab, et kuna pangalaenu 

saamine on VKEde jaoks jätkuvalt raske, 

on vaja leida alternatiive pankade 

pakutavale rahastamisele, täiustades 

selleks eelkõige riskikapitali, 

osalusfondide, suunatud pakkumiste ja 

VKEde laenude väärtpaberistamise 

keskkonda ning edendades 

krediidiühistuid, kuid standardides ka 

avaliku ja erasektori partnerlust 

käsitlevaid eeskirju kogu ELis; 

21. märgib, et pankade kaudu toimivate 

traditsiooniliste rahastamiskanalitega ei 

toetata sageli uuenduslikke algatusi ja 

VKEsid; rõhutab, et VKEde 

rahastamisvõimaluste nappus on üks 

suuremaid majanduskasvu pärssivaid 

tegureid ELis; rõhutab, et pangalaenu 

saamine on VKEde jaoks jätkuvalt raske, 

eelkõige alates finantskriisist valitsenud 

majandusseisaku kliima tõttu; 

Or. en 
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. on seisukohal, et kapitaliturgude liidu 

loomisel peaks lähenemisviis olema 

järkjärguline ja sellel peaks olema kolm 

prioriteeti: esiteks tuleks stimuleerida 

säästude kõige tõhusamat paigutamist 

äriühingutele kättesaadavate 

rahastamisallikate süvendamise ja 

mitmekesistamise abil ning pakkuda 

hoiustajatele ja investoritele rohkem 

investeerimisvõimalusi, suuremat 

läbipaistvust ja portfelli hajutamise 

võimalusi; teiseks tuleks võimaldada 

rohkem riske maandada, luues 

sügavamad piiriülesed turud, parandades 

finantssüsteemi vastupanuvõimet 

rasketest kriisidest tingitud negatiivsele 

mõjule ning leevendades idiosünkraatiliste 

šokkide mõju; kolmandaks tuleks luua 

mõjus täiendav kanal reaalmajanduse 

rahastamiseks; 

35. on seisukohal, et kapitaliturgude liidu 

loomisel peaks lähenemisviis olema 

järkjärguline ja sellel peaks olema kolm 

prioriteeti: esiteks tuleks muuta 

makromajanduslikke tingimusi, milles 

kapitalituru osalised tegutsevad, eelkõige 

lõpu tegemisega deflatsioonilisele 

kokkuhoiupoliitikale, mis on 

laenunõudlust pärssinud; teiseks tuleks 

reformida Euroopa finantsturud, 

eraldades üksteisest rangelt 

investeerimispanganduse ja 

jaepanganduse, toetades kohalikke 

suhtepõhiseid laenuandmismudeleid, 

mille puhul finantsvõimendus on väike, 

ning reguleerides jõuliselt 

varipangandussektorit; kolmandaks tuleks 

luua mõjus ning range järelevalve all olev 

täiendav kanal reaalmajanduse 

rahastamiseks; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.7.2015 B8-0655/12 

Muudatusettepanek  12 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

majandus- ja rahanduskomisjoni nimel 

Kapitaliturgude liidu loomine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 54 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

54. toonitab, et kapitaliturgude keerukus 

ei tohiks viia VKEde kõrvalejäämiseni, 

kuna need ettevõtjad vajavad kõige 

rohkem juurdepääsu täiendavale 

rahastamisele, eriti majandusraskustes 

olevates liikmesriikides; toonitab, et 

positiivne keskkond VKEde edukaks 

rahastamiseks eeldab VKEdele soodsate 

majandus- ja õigustingimuste loomist nii 

ELi kui ka siseriiklikul tasandil; toonitab 

eelkõige, et tähelepanu tuleks juhtida 

menetluste võimalikule lihtsustamisele, et 

VKEd ja keskmise turukapitalisatsiooniga 

ettevõtjad saaksid võimaluse korraldada 

esmaseid avalikke pakkumisi, tagades 

seejuures, et ei muudeta rangeid 

kriteeriume, millega hinnatakse esmast 

avalikku pakkumist korraldada soovivate 

äriühingute vastupidavust ja kõlblikkust; 

palub komisjonil uurida, mida on veel 

võimalik teha, et aidata VKEdel 

investeeringuid kaasata; 

54. tunneb väga suurt muret 

kapitaliturgude keerukuse üle ning tajub 

ohtu, et nõuetekohase reguleerimiseta 

jääb juurdepääs rahastamisele VKEde 

jaoks ka edaspidi kättesaamatuks; palub 

komisjonil uurida, mida on veel võimalik 

teha, et aidata VKEdel investeeringuid 

kaasata; 

Or. en 

 

 


