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12.9.2016 A8-0238/4 

Pozměňovací návrh  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Toto nařízení představuje důležitý 

krok k dokončení unie kapitálových trhů 

stanovené ve sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů s názvem „Akční plán pro 

vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 

30. září 2015. Cílem unie kapitálových trhů 

je pomoci podnikům využívat různorodější 

zdroje kapitálu pocházející odkudkoli z 

Evropské unie (dále jen „Unie“), zvýšit 

účinnost fungování trhů a nabídnout 

investorům a vkladatelům další příležitosti 

pro investice, a to s cílem posílit růst a 

vytvářet pracovní místa. 

(1) Toto nařízení představuje krok k 

dokončení unie kapitálových trhů 

stanovené ve sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů s názvem „Akční plán pro 

vytváření unie kapitálových trhů“ ze dne 

30. září 2015. Říká se, že cílem unie 

kapitálových trhů je pomoci podnikům 

využívat různorodější zdroje kapitálu 

pocházející odkudkoli z Evropské unie 

(dále jen „Unie“), zvýšit účinnost 

fungování trhů a nabídnout investorům a 

vkladatelům další příležitosti pro investice, 

a to údajně s cílem posílit růst a vytvářet 

pracovní místa. Avšak financování 

založené na kapitálových trzích ve všech 

jejich podobách, včetně rizikového 

kapitálu, crowdfundingu a odvětví správy 

aktiv, by jen velmi nepravděpodobně 

poskytlo řešení financování společnostem, 

jež buď k provozování, nebo k rozšíření 

svého podnikání potřebují více kapitálu, 

nebo čelí obtížím vyplývajícím z 

nedostatečné poptávky po jejich výrobcích 

způsobené nastupujícími úspornými 

opatřeními a neoliberálními politikami, 

které omezují podnikání mikropodniků a 

malých a středních podniků. Hlavním a 

skutečným cílem kapitálových trhů je 
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obnovit aktivitu finančních trhů, jež proto 

spíše podpoří spekulace a destabilizuje 

ekonomiky. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Pozměňovací návrh  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Pokud jsou veřejné nabídky 

cenných papírů určeny pouze domácím 

investorům v jednom členském státě, a 

tudíž nemají přeshraniční účinky, a pokud 

takovéto nabídky nepřesahují celkové 

protiplnění ve výši 10 000 000 EUR, není 

mechanismus schvalování podle tohoto 

nařízení nutný a vypracování prospektu 

může představovat nepřiměřené náklady. 

Proto je vhodné umožnit členským státům, 

aby se rozhodly, že takovéto druhy nabídek 

osvobodí od povinnosti vypracovat 

prospekt, která je stanovena v tomto 

nařízení, přičemž zohlední úroveň ochrany 

domácích investorů, kterou považují za 

vhodnou. Členské státy by zejména měly 

mít možnost stanovit ve svých 

vnitrostátních právních předpisech 

prahovou hodnotu v rozmezí od 500 000 

EUR do 10 000 000 EUR, která bude 

vyjádřena jako celkové protiplnění u 

nabídky po dobu 12 měsíců, od které by se 

toto osvobození mělo uplatňovat. 

(13) Pokud jsou veřejné nabídky 

cenných papírů určeny pouze domácím 

investorům v jednom členském státě, a 

tudíž nemají přeshraniční účinky, a pokud 

takovéto nabídky nepřesahují celkové 

protiplnění ve výši 5 000 000 EUR, není 

mechanismus schvalování podle tohoto 

nařízení nutný a vypracování prospektu 

může představovat nepřiměřené náklady. 

Proto je vhodné umožnit členským státům, 

aby se rozhodly, že takovéto druhy nabídek 

osvobodí od povinnosti vypracovat 

prospekt, která je stanovena v tomto 

nařízení, přičemž zohlední úroveň ochrany 

domácích investorů, kterou považují za 

vhodnou. Členské státy by zejména měly 

mít možnost stanovit ve svých 

vnitrostátních právních předpisech 

prahovou hodnotu v rozmezí od 100 000 

EUR do 5 000 000 EUR, která bude 

vyjádřena jako celkové protiplnění u 

nabídky po dobu 12 měsíců, od které by se 

toto osvobození mělo uplatňovat. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Pozměňovací návrh  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Aby se zaručila jednotná struktura 

souhrnu prospektu, měly by být stanoveny 

obecné oddíly a dílčí záhlaví s orientačním 

obsahem, které by emitent vyplnil 

stručnými narativními popisy, a to 

případně včetně číselných údajů. Pokud 

informace prezentují spravedlivě a 

vyváženě, mělo by být emitentům 

umožněno, aby dle vlastního uvážení 

vybrali informace, které považují za 

podstatné a smysluplné. 

(24) Aby se zaručila jednotná struktura 

souhrnu prospektu, měly by být stanoveny 

obecné oddíly a dílčí záhlaví s orientačním 

obsahem, které by emitent vyplnil 

stručnými narativními popisy, a to 

případně včetně číselných údajů. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Pozměňovací návrh  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) nabídku cenných papírů s celkovou 

hodnotou protiplnění v Unii nižší než 500 

000 EUR; tento limit se vypočítá za období 

12 měsíců; 

d) nabídku cenných papírů s celkovou 

hodnotou protiplnění v Unii nižší než 100 

000 EUR; tento limit se vypočítá za období 

12 měsíců; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Pozměňovací návrh  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) celkové protiplnění u nabídky je 

nižší než peněžní částka vypočtená v 

průběhu 12 měsíců a nepřesahuje 10 000 

000 EUR. 

b) celkové protiplnění u nabídky je 

nižší než peněžní částka vypočtená v 

průběhu 12 měsíců a nepřesahuje 5 000 

000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Pozměňovací návrh  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování 

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

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 6 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v rámci dílčího oddílu s názvem 

„Jaká jsou hlavní rizika, která se týkají 

konkrétně daného emitenta?" stručný popis 

ne více než pěti nejpodstatnějších 

rizikových faktorů, které se týkají daného 

emitenta a jsou součástí kategorie 

nejpodstatnějších rizik podle článku 16. 

c) v rámci dílčího oddílu s názvem 

„Jaká jsou hlavní rizika, která se týkají 

konkrétně daného emitenta?“ stručné 

shrnutí nejpodstatnějších rizikových 

faktorů, které se týkají daného emitenta a 

jsou součástí kategorie nejpodstatnějších 

rizik podle článku 16. 

Or. en 

 

 


