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6.7.2015 B8-0655/1 

Pakeitimas  1 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi prasid÷jus finansų krizei ES 

institucijos pri÷m÷ daug teis÷s aktų, kuriais 

siekiama užtikrinti, kad tokių krizių nekiltų 

ateityje, ir sukurti finansinio stabilumo 

aplinką, nes tai būtina tikrai tvaraus 

augimo sąlyga; kadangi šie teis÷s aktai 

tur÷tų būti laikomi sistema, kurioje veikia 

kapitalo rinkų sąjunga, o ne jos kliūtimi; 

E. kadangi prasid÷jus finansų krizei ES 

institucijos pri÷m÷ daug teis÷s aktų, kurių 

vis d÷lto dar neužtenka siekiant užtikrinti, 

kad tokių krizių nekiltų ateityje;  

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/2 

Pakeitimas  2 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. atkreipia d÷mesį į tai, kad dideli 

skirtumai tarp pajamų iš kapitalo ir 

pajamų iš darbo daugiausia atsiranda d÷l 

pernelyg didel÷s spekuliacijos finansų 

rinkose, kurios neturi jokio poveikio 

realiajai ekonomikai; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/3 

Pakeitimas  3 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

2. pažymi, kad didžiul÷s apimties valstyb÷s 

intervencijos nuo kriz÷s, kurią suk÷l÷ 

finansų sektoriaus nepakankamumas, 

pradžios l÷m÷ didelį likvidumą, tačiau tai 

nepadidino realiosios ekonomikos 

finansavimo paklausos; 

2. pažymi, kad didžiul÷s apimties valstyb÷s 

intervencijos nuo kriz÷s, kurią suk÷l÷ 

finansų sektoriaus nepakankamumas, 

pradžios l÷m÷ didelį likvidumą, tačiau tai 

nepadidino realiosios ekonomikos 

finansavimo paklausos; yra labai 

susirūpinęs šiuo likvidumu, nes finansų 

rinkose randasi naujų ekonomikos 

burbulų; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

6.7.2015 B8-0655/4 

Pakeitimas  4 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

2 a dalis (nauja)  

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. pabr÷žia, kad griežtos taupymo 

priemon÷s labai pad÷jo sumažinti kreditų 

paklausą, nes defliacijos politika 

daugelyje šalių sumažino prekių ir 

paslaugų paklausą; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/5 

Pakeitimas  5 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. pabr÷žia, kad paklausa ir pasiūla gali 

būti skatinamos užtikrinant pasitik÷jimą 

realiąja ekonomika, pvz., valstybių narių 

ir Sąjungos lygmenimis nustatant aiškius 

įsipareigojimus gerinti investicijoms 

palankią aplinką ir didinti teisinį tikrumą 

investuotojams, parengti ilgalaikius 

stabilizavimo tikslus, konkurencingumui 

ir augimui palankią teis÷s aktų sistemą, 

taip pat skatinti ir įvairinti investicijas į 

infrastruktūrą, vadinasi, suteikti įmon÷ms 

galimybių sudaryti ilgalaikius planus; 

8. pabr÷žia, kad paklausa ir pasiūla gali 

būti skatinamos tik baigus taikyti 

neoliberalią griežto taupymo politiką; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/6 

Pakeitimas  6 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

11. atkreipia d÷mesį į tai, kad netobulos 

kapitalo rinkos l÷m÷ netinkamą rizikos 

vertinimą ir neatitikimą tarp planuotos 

grąžos ir realios patiriamos rizikos, o tai 

l÷m÷ nepalankių sąlygų susidarymą 

rinkose įmon÷ms, ypač MVĮ; mano, kad 

vienas iš kapitalo rinkų sąjungos tikslų 

tur÷tų būti rinkų veiksmingumo 

padidinimas ir sąžiningo, tinkamo ir 

ekonomiškai pagrįsto rizikos ir grąžos 

santykio ES kapitalo rinkose 

užtikrinimas; 

11. atkreipia d÷mesį į tai, kad netobulos 

kapitalo rinkos l÷m÷ pastarąją finansų ir 

ekonomikos krizę ir tod÷l joms turi būti 

taikoma griežta viešoji kontrol÷; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/7 

Pakeitimas  7 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. mano, kad taikant tikrą europietišką 

požiūrį į kapitalo rinkas tur÷tų būti 

atsižvelgiama į tarptautinius įvykius, kad 

Europa išliktų patraukli tarptautiniams 

investuotojams ir kad nebūtų bereikalingų 

teis÷s aktų skirtumų ir dubliavimosi; 

13. mano, kad taikant tikrą europietišką 

požiūrį į kapitalo rinkas daugiausia 

d÷mesio reik÷tų skirti ryšius su klientais 

stiprinančiai bankinei veiklai ir ypač 

paramai mažiems vietos bankams, kurie 

veikia vadovaudamiesi visos visuomen÷s 

interesais, o ne tik vien siekia kuo 

didesnio pelno, ir yra labiau negu 

anonimin÷s kapitalo rinkos tinkami 

Europos ekonomikai, kuri daugiausia 

grindžiama MVĮ, tarnauti, kredito rizikai 

steb÷ti ir ilgalaikiam įsipareigojimui 

užtikrinti; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/8 

Pakeitimas  8 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

19 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

19. pabr÷žia, kad d÷l šios priežasties reikia 

atlikti sąžiningą ir visapusišką kapitalo 

inventorizaciją ir atsižvelgti į visų per 

pastaruosius metus priimtų bylų bendrą 

poveikį kapitalo rinkoms; pažymi, kad tai 

reiškia ir nuodugnią peržiūrą, ar griežti 

bankų ir draudimo sektoriams taikomi 

kapitalo reikalavimai tur÷tų būti 

persvarstyti; 

19. pabr÷žia, kad d÷l šios priežasties reikia 

atlikti sąžiningą ir visapusišką kapitalo 

inventorizaciją ir atsižvelgti į visų per 

pastaruosius metus priimtų bylų bendrą 

poveikį kapitalo rinkoms; pažymi, kad tai 

reiškia ir bankų ir draudimo sektoriams 

taikomų kapitalo reikalavimų tolesnį 

didinimą, inter alia, nustatant privalomus 

sverto koeficientus ir griežtai atskiriant 

investicinę ir mažmeninę bankininkystę, 

ypač per didel÷se institucijose, kad žlugtų; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/9 

Pakeitimas  9 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

20. pabr÷žia, kad kuriant kapitalo rinkų 

sąjungą nereikia išradin÷ti dviračio, bet 

reikia pripažinti, jog įmonių finansavimas 

Europoje grindžiamas gerai parengtomis, 

istoriškai susiformavusiomis 

struktūromis, kurios, nepaisant jų 

trūkumų, yra s÷kmingos ir atsparios 

kriz÷ms, ir kad tolesnis įvairinimas ir 

naujų šaltinių pl÷tra gal÷tų būti vertingi 

siekiant užtikrinti, kad įvairių tipų įmon÷s 

tur÷tų papildomą finansavimo šaltinį; 

20. mano, kad kuriant kapitalo rinkų 

sąjungą bet kuriuo atveju bus 

pasitarnaujama tik kapitalo savininkams 

ir investuotojams, jei nebus iš esm÷s 

persvarstyta dabartin÷ griežto taupymo 

politika ir nebus atlikta išsami bankų 

sektoriaus reforma, kurią vykdant 

didžiausias d÷mesys būtų teikiamas 

santykiais pagrįstam skolinimui; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/10 

Pakeitimas  10 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. pažymi, kad tradiciniai finansavimo per 

bankus kanalai dažnai yra netinkami 

inovaciniams projektams ir MVĮ; pabr÷žia, 

kad nepakankamos galimyb÷s gauti 

finansavimą MVĮ yra viena iš didžiausių 

ekonomikos augimo kliūčių ES; pabr÷žia, 

kad MVĮ vis dar sunku gauti bankų 

paskolų ir kad reikalingos bankų 

finansavimo alternatyvos, visų pirma 

gerinant verslo aplinką rizikos kapitalui, 

tarpusavio skolinimui, neviešam 

platinimui, MVĮ paskolų pavertimui 

vertybiniais popieriais, skatinant kreditų 

unijas, taip pat visoje ES standartizuojant 

su viešojo ir privačiojo sektorių 

partneryst÷mis (VPSP) susijusias 

taisykles; 

21. pažymi, kad tradiciniai finansavimo per 

bankus kanalai dažnai yra netinkami 

inovaciniams projektams ir MVĮ; pabr÷žia, 

kad nepakankamos galimyb÷s gauti 

finansavimą MVĮ yra viena iš didžiausių 

ekonomikos augimo kliūčių ES; pabr÷žia, 

kad MVĮ vis dar sunku gauti bankų 

paskolų, ypač d÷l ekonomikos sąstingio 

sąlygų, kurios vyrauja nuo finansų kriz÷s 

pradžios; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/11 

Pakeitimas  11 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

35. laikosi nuomon÷s, kad kapitalo rinkų 

sąjunga tur÷tų veikti laipsniškai, o jos 

prioritetai tur÷tų būti trejopi: pirma, 

skatinti veiksmingiausią santaupų 

paskirstymą gilinant ir įvairinant 

įmon÷ms prieinamus finansų šaltinius ir 

siūlyti santaupų turintiems asmenims ir 

investuotojams didesnį pasirinkimą 

investuojant, didesnį skaidrumą ir 

portfelio diversifikaciją; antra, pad÷ti 

labiau švelninti riziką kuriant tvirtesnes 

tarpvalstybines rinkas, stiprinant finansų 

sistemų atsparumą neigiamam didelių 

finansinių krizių poveikiui ir švelninant 

ypač didelių sukr÷timų poveikį; trečia, 

užtikrinti, kad būtų rastas veiksmingas 

papildomas realiosios ekonomikos 

finansavimo šaltinis; 

35. laikosi nuomon÷s, kad kapitalo rinkų 

sąjunga tur÷tų veikti laipsniškai, o jos 

prioritetai tur÷tų būti trejopi: pirma, 

pakeisti makroekonomines sąlygas, 

kuriomis veikia kapitalo rinkos dalyviai, 

ypač užbaigiant vykdyti defliacinę griežto 

taupymo politiką, kuri varžo kreditų 

paklausą; antra, reformuoti Europos 

finansų rinkas griežtai atskiriant 

investicinę ir mažmeninę bankininkystę 

siekiant remti santykiais pagrįstus vietos 

skolinimo modelius, kurių veikimui reikia 

nedaug nuosavo kapitalo, ir griežtai 

reguliuoti šeš÷lin÷s bankų sistemos 

sektorių; trečia, užtikrinti, kad būtų rastas 

veiksmingas ir griežtai prižiūrimas 

papildomas realiosios ekonomikos 

finansavimo šaltinis; 

Or. en 
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6.7.2015 B8-0655/12 

Pakeitimas  12 

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

Hyaric, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0655/2015 

Roberto Gualtieri, Burkhard Balz 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu 

Kapitalo rinkų sąjungos kūrimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

54. pabr÷žia, kad kapitalo rinkų 

sud÷tingumas netur÷tų sukelti MVĮ 

atskirties, nes tai įmon÷s, kurioms 

labiausiai reikalingas papildomas 

finansavimas, ypač valstyb÷se nar÷se, 

kurios patiria (patyr÷) ekonominių 

sunkumų; pabr÷žia, kad s÷kmingam MVĮ 

finansavimui palanki aplinka apima 

poreikį sukurti MVĮ palankias 

ekonomines ir reguliavimo sąlygas tiek 

ES, tiek nacionaliniu lygmeniu; ypač 

pabr÷žia, kad reikia atkreipti d÷mesį į 

galimybę supaprastinti MVĮ ir vidutin÷s 

kapitalizacijos įmonių prieigos prie PVAP 

tvarką, kartu užtikrinant, kad būtų 

išsaugoti griežti įmonių atsparumo ir 

atitikties PVAP reikalavimams vertinimo 

kriterijai; ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 

dar galima pad÷ti MVĮ pritraukti 

investicijų; 

54. yra labai susirūpinęs kapitalo rinkų 

sud÷tingumu ir supranta, kad be tinkamo 

reguliavimo MVĮ ir toliau negal÷s gauti 

finansavimo; ragina Komisiją apsvarstyti, 

kaip dar galima pad÷ti MVĮ pritraukti 

investicijų; 

Or. en 

 

 

 


