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12.9.2016 A8-0238/4 

Amendement  4 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Deze verordening vormt een 

essentiële stap in de richting van de 

voltooiing van de kapitaalmarktenunie 

zoals beschreven in de mededeling 

"Actieplan voor de opbouw van een 

kapitaalmarktunie" die de Commissie op 

30 september 2015 heeft gedaan aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's. Het doel van de 

kapitaalmarktenunie is ondernemingen 

meer gebruik te laten maken van een 

grotere diversiteit van kapitaalbronnen van 

overal in de Europese Unie (hierna 

"Unie"), de markten efficiënter te doen 

werken en beleggers en spaarders extra 

kansen te bieden om hun geld in te zetten, 

teneinde de groei te stimuleren en banen te 

scheppen. 

(1) Deze verordening vormt een stap in 

de richting van de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie zoals beschreven in de 

mededeling "Actieplan voor de opbouw 

van een kapitaalmarktunie" die de 

Commissie op 30 september 2015 heeft 

gedaan aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio's. Het 

doel van de kapitaalmarktenunie zou zijn 

om ondernemingen meer gebruik te laten 

maken van een grotere diversiteit van 

kapitaalbronnen van overal in de Europese 

Unie (hierna "Unie"), de markten 

efficiënter te doen werken en beleggers en 

spaarders extra kansen te bieden om hun 

geld in te zetten, zogezegd teneinde de 

groei te stimuleren en banen te scheppen. 

Niettemin is het zeer onwaarschijnlijk dat 

op de kapitaalmarkt gebaseerde 

financiering, in al haar vormen, met 

inbegrip van durfkapitaal, crowdfunding 

en de sector van het vermogensbeheer, 

oplossingen kan aanreiken aan 

ondernemingen die behoefte hebben aan 

meer kapitaal voor hun bedrijfsvoering of 

voor verdere uitbreiding of om de 

moeilijkheden het hoofd te bieden die 

voortvloeien uit het gebrek aan vraag 

naar hun producten als gevolg van de 
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voortdurende bezuinigingsmaatregelen en 

het neoliberale beleid die de nering van 

micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen afknijpen. Het 

belangrijkste werkelijke doel van de 

kapitaalmarktenunie is de activiteiten van 

de financiële markten aan te zwengelen, 

hetgeen dan ook veeleer een toename van 

speculatie en destabilisering van 

economieën tot gevolg zal hebben; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Amendement  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Wanneer een aanbieding van 

effecten aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 10 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 500 000 

EUR en 10 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

(13) Wanneer een aanbieding van 

effecten aan het publiek alleen gericht is tot 

binnenlandse beleggers in één lidstaat, en 

dus geen grensoverschrijdend effect heeft, 

en wanneer de totale tegenwaarde van deze 

aanbieding van niet meer dan 5 000 000 

EUR bedraagt, is het paspoortmechanisme 

op grond van deze verordening niet 

noodzakelijk en kan het opstellen van een 

prospectus onevenredig hoge kosten 

inhouden. Daarom moet de lidstaten 

beslissingsvrijheid worden gelaten om 

dergelijke aanbiedingen vrij te stellen van 

de in deze verordening vervatte 

prospectusplicht, rekening houdend met het 

niveau van binnenlandse bescherming van 

beleggers dat zij passend achten. In het 

bijzonder moeten de lidstaten de vrijheid 

krijgen om in hun nationale wetgeving de 

drempel voor toepassing van deze 

vrijstelling vast te stellen tussen 100 000 

EUR en 5 000 000 EUR, uitgedrukt als de 

totale tegenwaarde van de aanbieding over 

een periode van 12 maanden. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Amendement  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om de samenvatting van het 

prospectus een uniforme structuur te 

verlenen, moeten algemene rubrieken en 

subrubrieken worden aangebracht, met een 

indicatieve inhoud die de uitgevende 

instelling moet aanvullen met beknopte 

beschrijvingen en indien nodig ook 

tabellen. Zolang de informatie maar op 

een eerlijke en evenwichtige wijze wordt 

voorgesteld, moeten de uitgevende 

instellingen de vrijheid te krijgen de 

gegevens te selecteren die zij wezenlijk en 

zinvol achten. 

(24) Om de samenvatting van het 

prospectus een uniforme structuur te 

verlenen, moeten algemene rubrieken en 

subrubrieken worden aangebracht, die de 

uitgevende instelling moet aanvullen met 

beknopte beschrijvingen en indien nodig 

ook tabellen. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

12.9.2016 A8-0238/7 

Amendement  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een aanbieding van effecten met 

een totale tegenwaarde in de Unie van 

minder dan 500 000 EUR, die wordt 

berekend over een periode van twaalf 

maanden; 

(d) een aanbieding van effecten met 

een totale tegenwaarde in de Europese 

Unie van minder dan 100 000 EUR, 

hetgeen wordt berekend over een periode 

van twaalf maanden."; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Amendement  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 – letter b 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 10 000 000 

EUR beloopt. 

(b) de totale tegenwaarde van de 

aanbieding minder is dan een over een 

periode van twaalf maanden berekend 

geldbedrag dat ten hoogste 5 000 000 EUR 

beloopt. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Amendement  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden 

aangeboden of tot de handel worden toegelaten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 – letter c 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) in een onderafdeling met als titel 

"Wat zijn de voornaamste risico's die eigen 

zijn aan de uitgevende instelling?", een 

beknopte beschrijving van niet meer dan 

vijf van de belangrijkste risicofactoren die 

eigen zijn aan de uitgevende instelling en 

die overeenkomstig artikel 16 tot de 

categorie van de risicofactoren van het 

grootste materiële belang behoren. 

(c) in een onderafdeling met als titel 

"Wat zijn de voornaamste risico's die eigen 

zijn aan de uitgevende instelling?", een 

korte samenvatting van de belangrijkste 

risicofactoren die eigen zijn aan de 

uitgevende instelling en die 

overeenkomstig artikel 16 tot de categorie 

van de risicofactoren van het grootste 

materiële belang behoren. 

Or. en 

 

 


