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12.9.2016 A8-0238/4 

Grozījums Nr.  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, NeoklisSylikiotis, Merja Kyllönen  

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

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

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Šī regula ir būtisks solis ceļā uz 

kapitāla tirgu savienības izveidi, kā 

izklāstīts Komisijas 2015. gada 30. 

septembra paziņojumā Eiropas 

Parlamentam, Padomei, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 

Reģionu komitejai “Rīcības plāns kapitāla 

tirgu savienības izveidei”. Kapitāla tirgu 

savienības mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem 

izmantot daudzveidīgākus kapitāla avotus 

no jebkuras vietas Eiropas Savienībā 

(turpmāk “Savienība”), palielināt tirgu 

darbības efektivitāti un piedāvāt 

ieguldītājiem un noguldītājiem papildu 

iespējas ieguldīt savu naudu, lai sekmētu 

izaugsmi un radītu darbvietas. 

(1) Šī regula ir solis ceļā uz kapitāla 

tirgu savienības izveidi, kā izklāstīts 

Komisijas 2015. gada 30. septembra 

paziņojumā Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai un Reģionu komitejai 

„Rīcības plāns kapitāla tirgu savienības 

izveidei”. Apgalvo, ka kapitāla tirgu 

savienības mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem 

izmantot daudzveidīgākus kapitāla avotus 

no jebkuras vietas Eiropas Savienībā 

(turpmāk „Savienība”), palielināt tirgu 

darbības efektivitāti un piedāvāt 

ieguldītājiem un noguldītājiem papildu 

iespējas ieguldīt savu naudu, lai, it kā, 

sekmētu izaugsmi un radītu darbvietas. 

Tomēr, tā kā tā visas savās formās gūst 

finansējumu no kapitāla tirgiem, tostarp 

no riska kapitāla, kolektīvās finansēšanas 

un aktīvu pārvaldības nozares, tā diezin 

vai varēs sniegt finansēšanas risinājumus 

uzņēmumiem, kuriem vai nu 

nepieciešams lielāks kapitāls savas 

uzņēmējdarbības nodrošināšanai vai 

paplašināšanai, vai arī lai risinātu 

problēmas, ko radījis pieprasījuma pēc to 

ražotās produkcijas trūkums, jo arvien 

tiek piekopta taupības politika un 

neoliberālas politikas nostādnes, kas 

ierobežo uzņēmējdarbības iespējas 

mikrouzņēmumiem, kā arī mazajiem un 
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vidējiem uzņēmumiem. Kapitāla tirgu 

savienības galvenais un reālais mērķis ir 

atjaunot finanšu tirgu darbību, un šie 

tirgi tādēļ drīzāk veicinās spekulācijas un 

destabilizēs valstu ekonomiku. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Grozījums Nr.  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

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

Regulas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) Ja vērtspapīru publiski piedāvājumi 

ir adresēti tikai vienas dalībvalsts vietējiem 

ieguldītājiem un līdz ar to nerada 

pārrobežu ietekmi, un ja tādu piedāvājumu 

kopējā samaksa nepārsniedz EUR 10 000 

000, pases piešķiršanas mehānisms saskaņā 

ar šo regulu nav nepieciešams, un 

prospekta sagatavošana var radīt 

nesamērīgas izmaksas. Tādēļ ir lietderīgi 

ļaut dalībvalstīm izlemt par tādu 

piedāvājumu atbrīvošanu no šajā regulā 

paredzētā prospekta sagatavošanas 

pienākuma, ņemot vērā vietējo ieguldītāju 

aizsardzības līmeni, ko tās uzskata par 

pienācīgu. Konkrēti, dalībvalstīm 

vajadzētu būt iespējai savos valsts tiesību 

aktos noteikt robežvērtību no EUR 500 000 

līdz EUR 10 000 000, kas norādīta kā 

piedāvājuma kopējā samaksa 12 mēnešu 

periodā, no kuras būtu jāpiemēro minētais 

atbrīvojums. 

(13) Ja vērtspapīru publiski piedāvājumi 

ir adresēti tikai vienas dalībvalsts vietējiem 

ieguldītājiem un līdz ar to nerada 

pārrobežu ietekmi, un ja tādu piedāvājumu 

kopējā samaksa nepārsniedz 

EUR 5 000 000, pases piešķiršanas 

mehānisms saskaņā ar šo regulu nav 

nepieciešams, un prospekta sagatavošana 

var radīt nesamērīgas izmaksas. Tādēļ ir 

lietderīgi ļaut dalībvalstīm izlemt par tādu 

piedāvājumu atbrīvošanu no šajā regulā 

paredzētā prospekta sagatavošanas 

pienākuma, ņemot vērā vietējo ieguldītāju 

aizsardzības līmeni, ko tās uzskata par 

pienācīgu. Jo īpaši dalībvalstīm vajadzētu 

būt iespējai savos valsts tiesību aktos 

noteikt robežvērtību no EUR 100 000 līdz 

EUR 5 000 000, kas norādīta kā 

piedāvājuma kopējā samaksa 12 mēnešu 

periodā, no kuras būtu jāpiemēro minētais 

atbrīvojums 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Grozījums Nr.  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

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

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai prospekta kopsavilkumam 

nodrošinātu viendabīgu struktūru, būtu 

jāizveido vispārīgas iedaļas un 

apakšvirsraksti ar indikatīvu saturu, ko 

emitents aizpildītu ar īsiem, aprakstošiem 

skaidrojumiem un attiecīgā gadījumā arī ar 

skaitļiem. Ja emitenti sniedz informāciju 

godīgā un līdzsvarotā veidā, tiem būtu 

jāļauj pašiem izvēlēties to informāciju, 

kuru viņi uzskata par būtisku un 

nozīmīgu. 

(24) Lai prospekta kopsavilkumam 

nodrošinātu viendabīgu struktūru, būtu 

jāizveido vispārīgas iedaļas un 

apakšvirsraksti, ko emitents aizpildītu ar 

īsiem, aprakstošiem skaidrojumiem un 

attiecīgā gadījumā arī ar skaitļiem. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Grozījums Nr.  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 3. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) vērtspapīru piedāvājums, ja 

piedāvājuma kopējā aprēķinātā samaksa 

Savienībā par 12 mēnešiem ir mazāka nekā 

EUR 500 000; 

(d) vērtspapīru piedāvājums, ja 

piedāvājuma kopējā aprēķinātā samaksa 

Savienībā par 12 mēnešiem ir mazāka nekā 

EUR 100 000; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Grozījums Nr.  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) vērtspapīru piedāvājuma kopējā 

samaksa ir mazāka nekā naudas summa, 

kas aprēķināta par 12 mēnešiem un 

nepārsniedz EUR 10 000 000. 

(b) vērtspapīru piedāvājuma kopējā 

samaksa ir mazāka nekā naudas summa, 

kas aprēķināta par 12 mēnešiem un 

nepārsniedz EUR 5 000 000. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Grozījums Nr.  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekts, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 6. punkts – c apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) apakšiedaļā “Emitentam raksturīgie 

būtiskākie riski” ietver īsu aprakstu ar ne 

vairāk kā pieciem visbūtiskākajiem riska 

faktoriem, kas raksturīgi emitentam un kas 

iekļauti visbūtiskāko risku kategorijā 

saskaņā ar 16. pantu. 

(c) apakšiedaļā “Emitentam raksturīgie 

būtiskākie riski” ietver īsu kopsavilkumu 

par visbūtiskākajiem riska faktoriem, kas 

raksturīgi emitentam un kas iekļauti 

visbūtiskāko risku kategorijā saskaņā ar 16. 

pantu. 

Or. en 

 

 


