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12.9.2016 A8-0238/4 

Amandman  4 

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

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom 

uvrštavanja u trgovanje 

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

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 1. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Ova Uredba predstavlja ključan 

korak prema dovršetku unije tržišta 

kapitala, kako je utvrđena u Komunikaciji 

Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, 

Europskom gospodarskom i socijalom 

odboru i Odboru regija pod nazivom 

„Akcijski plan o izgradnji unije tržišta 

kapitala” od 30. rujna 2015. Cilj je unije 

tržišta kapitala društvima pomoći u 

dobivanju pristupa raznovrsnijim izvorima 

kapitala iz cijele Europske unije (dalje u 

tekstu „Unija”), osigurati učinkovitiji rad 

tržišta te ulagateljima i štedišama ponuditi 

dodatne mogućnosti učinkovitije upotrebe 

novca kako bi se povećao rast i otvorila 

nova radna mjesta. 

(1) Ova Uredba predstavlja korak 

prema dovršetku unije tržišta kapitala, 

kako je utvrđena u Komunikaciji Komisije 

Europskom parlamentu, Vijeću, 

Europskom gospodarskom i socijalom 

odboru i Odboru regija pod nazivom 

„Akcijski plan o izgradnji unije tržišta 

kapitala” od 30. rujna 2015. Tvrdi se da je 

cilj unije tržišta kapitala društvima pomoći 

u dobivanju pristupa raznovrsnijim 

izvorima kapitala iz cijele Europske unije 

(dalje u tekstu „Unija”), osigurati 

učinkovitiji rad tržišta te ulagateljima i 

štedišama ponuditi dodatne mogućnosti 

učinkovitije upotrebe novca navodno kako 

bi se povećao rast i otvorila nova radna 

mjesta. Međutim, vrlo je mala mogućnost 

da financiranje koje se temelji na 

tržištima kapitala, u svim njihovim 

oblicima, uključujući i rizični kapital, 

skupno financiranje i industriju 

upravljanja imovinom osigura 

financiranje poduzećima koja trebaju više 

kapitala kako bi bilo vodila ili proširila 

svoje poslovanje bilo kako bi riješila 

poteškoće prouzročene nedovoljnom 

potražnjom za njihovim proizvodima zbog 

aktualne politike štednje i neoliberalnih 

politika koje guše rad mikropoduzeća te 

malih i srednjih poduzeća. Glavna i 
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stvarna svrha tržišta kapitala je ponovno 

pokretanje financijskih tržišta, što će prije 

rezultirati spekulacijama i 

destabilizacijom gospodarstava. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Amandman  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom 

uvrštavanja u trgovanje 

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

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 13. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

10 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

500 000 EUR i 10 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

(13) Ako su ponude vrijednosnih papira 

javnosti upućene samo domaćim 

ulagateljima u jednoj državi članici i stoga 

nemaju prekogranične učinke te ako 

ukupna vrijednost tih ponuda ne premašuje 

5 000 000 EUR, mehanizam putovnice u 

skladu s ovom Uredbom nije potreban te 

sastavljanje prospekta može predstavljati 

nerazmjeran trošak. Stoga je primjereno 

državama članicama dopustiti donošenje 

odluke o izuzeću tih vrsta ponuda iz 

obveze u pogledu prospekta utvrđene u 

ovoj Uredbi, uzimajući u obzir razinu 

zaštite domaćih ulagatelja koju smatraju 

primjerenom. Točnije, države članice 

trebale bi slobodno moći u svojem 

nacionalnom pravu utvrditi prag između 

100 000 EUR i 5 000 000 EUR, izražen 

kao ukupna vrijednost ponude tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci, od kojeg bi 

trebalo primjenjivati izuzeće. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Amandman  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom 

uvrštavanja u trgovanje 

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

Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 24. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(24) Kako bi se osigurala jedinstvena 

struktura sažetka prospekta, potrebno je 

osigurati opće odjeljke i podnaslove, s 

naznakom sadržaja koji bi izdavatelj trebao 

ispuniti kratkim, narativnim opisima, 

uključujući brojčane podatke, prema 

potrebi. Pod uvjetom da su informacije 

predstavljene na pošten i uravnotežen 

način, izdavateljima bi trebalo dati 

diskrecijsko pravo u pogledu odabira 

informacija koje smatraju bitnima i 

smislenima. 

(24) Kako bi se osigurala jedinstvena 

struktura sažetka prospekta, potrebno je 

osigurati opće odjeljke i podnaslove koje bi 

izdavatelj trebao ispuniti kratkim, 

narativnim opisima, uključujući brojčane 

podatke, prema potrebi. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Amandman  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom 

uvrštavanja u trgovanje 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 3. – točka d 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(-d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 500 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

(-d) ponudu vrijednosnih papira ukupne 

vrijednosti u Uniji manje od 100 000 EUR, 

koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 

mjeseci; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Amandman  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom 

uvrštavanja u trgovanje 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 3. – stavak 2. – točka b 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(-b) ukupna vrijednost ponude manja je 

od novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 10 000 000 EUR. 

(-b) ukupna vrijednost ponude manja je 

od novčanog iznosa izračunanog tijekom 

razdoblja od 12 mjeseci koji ne smije 

premašiti 5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Amandman  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom 

uvrštavanja u trgovanje 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 7. – stavak 6. – točka c 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(-c) u odjeljku pod naslovom „Koji su 

ključni rizici specifični za izdavatelja?” 

kratak opis najviše pet najznačajnih 

čimbenika rizika specifičnih za izdavatelja 

iz kategorije najvišeg stupnja značajnosti u 

skladu s člankom 16. 

(-c) u odjeljku pod naslovom „Koji su 

ključni rizici specifični za izdavatelja?” 

kratak sažetak najznačajnijih čimbenika 

rizika specifičnih za izdavatelja iz 

kategorije najvišeg stupnja značajnosti u 

skladu s člankom 16. 

Or. en 

 

 


