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12.9.2016 A8-0238/4 

Pakeitimas 4 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) šis reglamentas yra vienas 

svarbiausių žingsnių užbaigiant kurti 2015 

m. rugsėjo 30 d. Komisijos komunikate 

Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 

ir Regionų komitetui „Kapitalo rinkų 

sąjungos kūrimo veiksmų planas“ aprašytą 

kapitalo rinkų sąjungą. Kapitalo rinkų 

sąjungos tikslas – padėti įmonėms 

pasinaudoti įvairesniais kapitalo šaltiniais 

visoje Europos Sąjungoje (toliau – 

Sąjunga), rinkas padaryti efektyvesnes, o 

investuotojams ir santaupų turintiems 

asmenims pasiūlyti papildomų galimybių 

investuoti savo lėšas, kad būtų skatinamas 

augimas ir kuriamos darbo vietos; 

(1) šis reglamentas yra žingsnis 

užbaigiant kurti 2015 m. rugsėjo 30 d. 

Komisijos komunikate Europos 

Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 

komitetui „Kapitalo rinkų sąjungos kūrimo 

veiksmų planas“ aprašytą kapitalo rinkų 

sąjungą. Teigiama, jog kapitalo rinkų 

sąjungos tikslas – padėti įmonėms 

pasinaudoti įvairesniais kapitalo šaltiniais 

visoje Europos Sąjungoje (toliau – 

Sąjunga), rinkas padaryti efektyvesnes, o 

investuotojams ir santaupų turintiems 

asmenims pasiūlyti papildomų galimybių 

investuoti savo lėšas, kad tariamai būtų 

skatinamas augimas ir kuriamos darbo 

vietos. Vis dėlto menkai tikėtina, jog bet 

kokio pavidalo kapitalo rinkomis 

pagrįstas finansavimas (įskaitant rizikos 

kapitalo, sutelktinio finansavimo ir turto 

valdymo sektorių) užtikrintų finansavimo 

sprendimus įmonėms, kurioms reikia 

daugiau kapitalo verslui vykdyti arba 

plėsti arba reikia pašalinti sunkumus, 

atsirandančius dėl šių įmonių produktų 

paklausos trūkumo, kurį sukėlė 

tebevykdoma griežto taupymo ir 

neoliberali politika, mažinanti 

mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių 

verslo apimtis. Tikrasis pagrindinis 
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kapitalo rinkų sąjungos tikslas – 

atgaivinti finansų rinkų veiklą, kuri 

greičiau paskatins spekuliaciją ir 

destabilizuos ekonomiką; 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Pakeitimas 5 

 Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) jeigu viešai siūlomi vertybiniai 

popieriai yra skirti tik vienos valstybės 

narės vidaus rinkos investuotojams, taigi, 

nedaro tarpvalstybinio poveikio ir jeigu 

bendra tokių siūlymų pardavimo vertė 

neviršija 10 000 000 EUR, šiame 

reglamente nustatytas paso mechanizmas 

nėra reikalingas ir prospekto rengimo 

sąnaudos gali būti neproporcingos. Todėl 

tikslinga leisti, kad valstybės narės, 

atsižvelgdamos į, jų nuomone, reikalingą 

vidaus rinkos investuotojų apsaugos lygį, 

nuspręstų, ar tokio pobūdžio siūlymams 

daryti šiame reglamente nustatyto 

įpareigojimo rengti prospektą išimtį. Visų 

pirma, valstybėms narėms reikėtų leisti 

savo nacionalinės teisės aktuose 500 000–

10 000 000 EUR intervale laisvai nustatyti 

bendrą siūlymo pardavimo per 12 mėnesių 

verte išreikštą ribą, pagal kurią reikėtų 

taikyti šią išimtį; 

(13) jeigu viešai siūlomi vertybiniai 

popieriai yra skirti tik vienos valstybės 

narės vidaus rinkos investuotojams, taigi, 

nedaro tarpvalstybinio poveikio ir jeigu 

bendra tokių siūlymų pardavimo vertė 

neviršija 5 000 000 EUR, šiame reglamente 

nustatytas paso mechanizmas nėra 

reikalingas ir prospekto rengimo sąnaudos 

gali būti neproporcingos. Todėl tikslinga 

leisti, kad valstybės narės, atsižvelgdamos 

į, jų nuomone, reikalingą vidaus rinkos 

investuotojų apsaugos lygį, nuspręstų, ar 

tokio pobūdžio siūlymams daryti šiame 

reglamente nustatyto įpareigojimo rengti 

prospektą išimtį. Visų pirma, valstybėms 

narėms reikėtų leisti savo nacionalinės 

teisės aktuose 100 000–5 000 000 EUR 

intervale laisvai nustatyti bendrą siūlymo 

pardavimo per 12 mėnesių verte išreikštą 

ribą, pagal kurią reikėtų taikyti šią išimtį; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Pakeitimas 6 

 Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) siekiant užtikrinti, kad prospekto 

santraukos struktūra būtų vienoda, reikėtų 

pateikti bendrus skirsnius ir poskirsnius, 

kartu pažymėti, kokią informaciją – 
trumpus aiškinamuosius aprašus ir, jei 

reikia, skaičius – emitentas turėtų įrašyti. 

Emitentams turėtų būti leidžiama savo 

nuožiūra parinkti informaciją, kuri, jų 

nuomone, yra reikšminga ir prasminga, 

tik informacija turi būti sąžininga ir 

proporcinga; 

(24) siekiant užtikrinti, kad prospekto 

santraukos struktūra būtų vienoda, reikėtų 

pateikti bendrus skirsnius ir poskirsnius, 

kuriuose emitentas turėtų įrašyti trumpus 

aiškinamuosius aprašus ir, jei reikia, 

skaičius; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Pakeitimas 7 

 Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) vertybinių popierių siūlymui, kurio 

12 mėnesių laikotarpio bendra pardavimo 

vertė Sąjungoje yra mažesnė negu 500 000 

EUR; 

d) vertybinių popierių siūlymui, kurio 

12 mėnesių laikotarpio bendra pardavimo 

vertė Sąjungoje yra mažesnė negu 100 000 

EUR; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Pakeitimas 8 

 Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) siūlymo bendra pardavimo vertė 

yra mažesnė negu apskaičiuota 12 mėnesių 

laikotarpio piniginė suma, kuri negali 

viršyti 10 000 000 EUR. 

b) siūlymo bendra pardavimo vertė 

yra mažesnė negu apskaičiuota 12 mėnesių 

laikotarpio piniginė suma, kuri negali 

viršyti 5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Pakeitimas 9 

 Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen  

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į 

prekybos sąrašą 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 6 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) poskirsnyje „Pagrindinė emitentui 

būdinga rizika“ glaustai aprašomi ne 

daugiau kaip penki emitentui būdingi 

reikšmingiausi rizikos veiksniai, pagal 16 

straipsnį priskiriami prie didžiausio 

reikšmingumo kategorijos. 

c) poskirsnyje „Pagrindinė emitentui 

būdinga rizika“ trumpai apibūdinami 

emitentui būdingi reikšmingiausi rizikos 

veiksniai, pagal 16 straipsnį priskiriami 

prie didžiausio reikšmingumo kategorijos. 

Or. en 

 

 


