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12.9.2016 A8-0238/4 

Muudatusettepanek  4 

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

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Käesolev määrus on oluline samm 

kapitaliturgude liidu lõpuleviimise teel, mis 

on sätestatud komisjoni 30. septembri 

2015. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele, mille pealkiri on 

„Kapitaliturgude liidu loomise 

tegevuskava”. Kapitaliturgude liidu 

eesmärk on aidata ettevõtetel kasutusele 

võtta rohkem erinevatest allikatest pärit 

kapitali kõikjal Euroopa Liidus (edaspidi 

„liit”), muuta turgude toimimine 

tõhusamaks ja pakkuda investoritele ja 

säästjatele täiendavaid võimalusi panna 

oma raha teenima, et suurendada 

majanduskasvu ja luua töökohti. 

(1) Käesolev määrus on üks samm 

kapitaliturgude liidu lõpuleviimise teel, 

nagu on kirjas komisjoni 30. septembri 

2015. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Kapitaliturgude liidu loomise 

tegevuskava“. Väidetakse, et 

kapitaliturgude liidu eesmärk on aidata 

ettevõtetel võtta kasutusele rohkem 

erinevatest allikatest pärit kapitali kõikjalt 

Euroopa Liidust (edaspidi „liit“), muuta 

turgude toimimine tõhusamaks ja pakkuda 

investoritele ja hoiustajatele täiendavaid 

võimalusi panna oma raha teenima, et 

suurendada väidetavalt majanduskasvu ja 

luua töökohti. Siiski on väga 

ebatõenäoline, et kapitaliturgude põhine 

rahastamine kõigis oma vormides – 

sealhulgas riskikapital, ühisrahastamine 

ja varahaldussektor – pakuks 

rahastamislahendusi ettevõtetele, mis 

vajavad kas rohkem kapitali 

tegutsemiseks või tegevuse laiendamiseks 

või võitlevad raskustega, mis tulenevad 

nõudluse puudumisest nende toodete 

järele, mis on tingitud jätkuvatest 

kokkuhoiu- ja neoliberaalsetest 

poliitikameetmest, mis avaldavad survet 

mikro-, väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate tegevusele. Kapitaliturgude 

liidu peamine ja tegelik eesmärk on 
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finantsturgude tegevuse taaskäivitamine, 

mis seetõttu pigem suurendab 

spekuleerimist ja destabiliseerib 

majandust. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Muudatusettepanek  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kui üldsusele pakutavad 

väärtpaberid on suunatud ainult 

riigisisestele investoritele ühes 

liikmesriigis ja seega ei oma need 

pakkumised piiriülest mõju ning kui 

pakkumise koguväärtus ei ületa 10 000 000 

eurot, siis ei ole määrusega ettenähtud 

passimehhanism vajalik ja prospekti 

koostamise kulud võivad osutuda 

ebaproportsionaalseks. Seetõttu on 

asjakohane lubada liikmesriikidel otsustada 

vabastada sellised pakkumised käesolevas 

määruses sätestatud prospektikohustusest, 

arvestades nende poolt asjakohaseks 

peetavat riigisiseste investorite kaitse taset. 

Eelkõige peaksid liikmesriigid saama 

vabalt sätestada riigisiseses õiguses 

künnise vahemikus 500 000 eurot kuni 

10 000 000 eurot, väljendatuna pakkumise 

koguväärtusena 12kuulise perioodi jooksul, 

alates millest seda erandit peaks 

kohaldama. 

(13) Kui väärtpaberite avalikud 

pakkumised on suunatud ainult 

riigisisestele investoritele ühes 

liikmesriigis ja seega ei oma need 

pakkumised piiriülest mõju ning kui 

pakkumise koguväärtus ei ületa 5 000 000 

eurot, siis ei ole käesoleva määruse 

kohane passimehhanism vajalik ja 

prospekti koostamise kulud võivad osutuda 

ebaproportsionaalseteks. Seetõttu on 

asjakohane lubada liikmesriikidel otsustada 

vabastada sellised pakkumised käesolevas 

määruses sätestatud prospektikohustusest, 

arvestades nende poolt asjakohaseks 

peetavat riigisiseste investorite kaitse taset. 

Eelkõige peaksid liikmesriigid saama 

vabalt sätestada riigisiseses õiguses 

künnise vahemikus 100 000 eurot kuni 

5 000 000 eurot, väljendatuna pakkumise 

koguväärtusena 12kuulise perioodi jooksul, 

alates millest seda erandit peaks 

kohaldama. 

Or. en 
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Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 
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Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Prospekti kokkuvõtte ühtse 

ülesehituse tagamiseks tuleks kindlaks 

määrata üldine jaotus ja alamrubriigid 

koos suunava sisuga, mille emitent peaks 

täitma lühikese, jutustava kirjeldusega ja 

vajaduse korral arvudega. Seni, kuni 

emitendid esitavad ausa ja 

tasakaalustatud ülevaate, peaksid nad 

saama ise valida, mida nad peavad 

oluliseks ja tähendusrikkaks. 

(24) Prospekti kokkuvõtte ühtse 

ülesehituse tagamiseks tuleks kindlaks 

määrata üldised jaod ja alamrubriigid, 

mille emitent peaks täitma lühikese, 

jutustava kirjeldusega ja vajaduse korral 

arvudega. 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) väärtpaberite pakkumine, mille 

koguväärtus liidus on vähem kui 500 000 

eurot, kusjuures seda arvestatakse 

kaheteistkümne kuu kohta; 

d) väärtpaberite pakkumine, mille 

koguväärtus liidus on vähem kui 100 000 

eurot, kusjuures seda arvestatakse 

12kuulise perioodi kohta; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Muudatusettepanek  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) pakkumise koguväärtus on väiksem 

kui 12 kuu jooksul arvutatud rahaline 

summa, mis ei ületa 10 000 000 eurot. 

b) pakkumise koguväärtus on väiksem 

kui 12 kuu jooksul arvutatud rahaline 

summa, mis ei ületa 5 000 000 eurot. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Muudatusettepanek  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 6 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) alajaotises pealkirjaga „Mis on 

emitendiga seotud konkreetsed 

põhiriskid?“ – kuni viie sellise kõige 

olulisema riskiteguri lühikirjeldus, mis on 

emitendiga seotud ja mis kuuluvad 

vastavalt artiklile 16 kõige olulisemate 

riskide kategooriasse. 

c) alajaos pealkirjaga „Millised on 

emitendiga seotud konkreetsed 

põhiriskid?“ – lühikokkuvõte viiest 

sellisest kõige olulisemast riskitegurist, 

mis on emitendiga seotud ja mis kuuluvad 

vastavalt artiklile 16 kõige olulisemate 

riskide kategooriasse. 

Or. en 

 

 


