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12.9.2016 A8-0238/4 

Amendamentul  4 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Prezentul regulament constituie un 

pas esențial către finalizarea uniunii 

piețelor de capital, astfel cum se prevede în 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Plan de acțiune privind 

edificarea unei Uniuni a piețelor de 

capital” din 30 septembrie 2015. 

Obiectivul uniunii piețelor de capital este 

acela de a ajuta întreprinderile să valorifice 

surse de capital mai diverse de oriunde de 

pe teritoriul Uniunii Europene (denumită în 

continuare „Uniunea”), de a face ca piețele 

să funcționeze mai eficient și să ofere 

investitorilor și deponenților posibilități 

suplimentare de a-și utiliza banii, pentru a 

stimula creșterea economică și a crea locuri 

de muncă. 

(1) Prezentul regulament constituie un 

pas către finalizarea uniunii piețelor de 

capital, astfel cum se prevede în 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Plan de acțiune privind 

edificarea unei Uniuni a piețelor de 

capital” din 30 septembrie 2015. Se spune 

că obiectivul uniunii piețelor de capital este 

acela de a ajuta întreprinderile să valorifice 

surse de capital mai diverse de oriunde de 

pe teritoriul Uniunii Europene (denumită în 

continuare „Uniunea”), de a face ca piețele 

să funcționeze mai eficient și să ofere 

investitorilor și deponenților posibilități 

suplimentare de a-și utiliza banii, ceea ce 

se presupune că ar stimula creșterea 

economică și ar crea locuri de muncă. 

Totuși, este foarte puțin probabil ca 

piețele de capital bazate pe finanțare, în 

toate formele lor, inclusiv capital de risc, 

finanțare participativă și sectorul 

administrării activelor, să ofere soluții de 

finanțare întreprinderilor care fie au 

nevoie de mai mult capital pentru a-și 

derula sau extinde activitățile, fie trebuie 

să-și rezolve problemele rezultate din lipsa 

de cerere pentru produsele lor din cauza 

austerității și a politicilor liberale actuale, 



 

AM\1104125RO.docx  PE589.570v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

care limitează afacerile 

microîntreprinderilor și a celor mici și 

medii. Scopul principal și real al uniunii 

piețelor de capital este relansarea 

activității piețelor financiare care, prin 

urmare, vor stimula mai degrabă 

speculațiile și vor destabiliza economiile. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Amendamentul  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 10 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 500 000 EUR și 10 000 000 

EUR, exprimat ca valoare totală a ofertei 

pe o perioadă de 12 luni, de la care ar 

trebui să se aplice această scutire. 

(13) În cazul în care ofertele publice de 

valori mobiliare sunt adresate doar 

investitorilor dintr-un stat membru și, prin 

urmare, nu au efecte transfrontaliere, 

precum și în cazul în care aceste oferte nu 

depășesc valoarea totală de 5 000 000 

EUR, mecanismul privind pașaportul 

prevăzut în prezentul regulament nu este 

necesar, iar elaborarea unui prospect poate 

reprezenta un cost disproporționat. Prin 

urmare, este oportun să se permită statelor 

membre să decidă scutirea unor astfel de 

oferte de obligația privind prospectul 

prevăzută în prezentul regulament, luând în 

considerare nivelul de protecție a 

investitorilor interni pe care îl consideră 

adecvat. În special, statele membre ar 

trebui să dispună de libertatea de a 

prevedea în legislația lor națională pragul 

situat între 100 000 EUR și 

5 000 000 EUR, exprimat ca valoare totală 

a ofertei pe o perioadă de 12 luni, de la 

care ar trebui să se aplice această scutire. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Amendamentul  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru a se asigura structura 

uniformă a rezumatului prospectului, ar 

trebui prevăzute secțiunile generale și 

subrubricile, inclusiv conținutul cu 

caracter indicativ pe care emitentul ar 

trebui să îl completeze cu scurte descrieri 

narative, incluzând cifre, după caz. Atât 

timp cât le prezintă în mod echitabil și 

echilibrat, emitenții ar trebui să aibă 

libertatea de a selecta informațiile pe care 

le consideră ca fiind importante și 

semnificative. 

(24) Pentru a se asigura structura 

uniformă a rezumatului prospectului, ar 

trebui prevăzute secțiunile generale și 

subrubricile, pe care emitentul ar trebui să 

le completeze cu scurte descrieri narative, 

incluzând cifre, după caz. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Amendamentul  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

500 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

(d) o ofertă de valori mobiliare a cărei 

valoare totală în Uniune este mai mică de 

100 000 EUR, care se calculează pe o 

perioadă de 12 luni; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Amendamentul  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai 

mică decât o valoare monetară calculată pe 

o perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

10 000 000 EUR. 

(b) valoarea totală a ofertei să fie mai 

mică decât o valoare monetară calculată pe 

o perioadă de 12 luni care nu poate depăși 

5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Amendamentul  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al 

admiterii de valori mobiliare la tranzacționare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) într-o subsecțiune intitulată „Care 

sunt riscurile principale specifice 

emitentului?” o scurtă descriere a cel mult 

cinci dintre factorii de risc cei mai 

semnificativi specifici emitentului, cuprinși 

în categoria de semnificație cea mai 

ridicată în conformitate cu articolul 16. 

(c) într-o subsecțiune intitulată „Care 

sunt riscurile principale specifice 

emitentului?” un scurt rezumat al 

factorilor de risc cei mai semnificativi 

specifici emitentului, cuprinși în categoria 

de semnificație cea mai ridicată în 

conformitate cu articolul 16. 

 

 


