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12.9.2016 A8-0238/4 

Ændringsforslag  4 

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Denne forordning er et afgørende 

skridt i oprettelsen af 

kapitalmarkedsunionen som fastsat i 

meddelelsen fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og 

Regionsudvalget af 30. september 2015 om 

en handlingsplan for etablering af en 

kapitalmarkedsunion. Formålet med 

kapitalmarkedsunionen er at gøre det 

lettere for virksomheder at få adgang til 

mere diversificerede kapitalkilder i hele 

EU (herefter "Unionen"), at gøre 

markederne mere effektive og give 

investorer og sparere yderligere 

muligheder for at sætte deres penge i 

arbejde med det formål at øge væksten og 

skabe arbejdspladser. 

(1) Denne forordning er et skridt i 

oprettelsen af kapitalmarkedsunionen som 

fastsat i meddelelsen fra Kommissionen til 

Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget af 30. 

september 2015 om en handlingsplan for 

etablering af en kapitalmarkedsunion. Det 

hedder sig, at formålet med 

kapitalmarkedsunionen er at gøre det 

lettere for virksomheder at få adgang til 

mere diversificerede kapitalkilder i hele 

EU (herefter "Unionen"), at gøre 

markederne mere effektive og give 

investorer og sparere yderligere 

muligheder for at sætte deres penge i 

arbejde, angiveligt med det formål at øge 

væksten og skabe arbejdspladser. Det er 

imidlertid meget usandsynligt, at 

kapitalmarkedsbaseret finansiering af 

enhver art – herunder venturekapital, 

crowdfunding og 

kapitalforvaltningssektoren – kan sikre 

finansieringsløsninger for virksomheder, 

der har brug for yderligere kapital til drift 

eller udvidelse af virksomheden eller til at 

løse de problemer, der skyldes manglende 

efterspørgsel efter deres produkter på 

grund af den vedvarende restriktive 

økonomiske politik og neoliberale 
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politikker, som lægger pres på 

mikrovirksomheder og små og 

mellemstore virksomheder.  Det egentlige 

hovedformål med kapitalmarkedsunionen 

er at skabe fornyet aktivitet på de 

finansielle markeder, hvilket altså snarere 

vil fremme spekulation og destabilisere 

økonomierne. 

 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Ændringsforslag  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Hvis udbud af værdipapirer til 

offentligheden kun er rettet mod 

indenlandske investorer i en medlemsstat 

og således ikke har nogen 

grænseoverskridende virkninger, og hvis 

disse udbud ikke overstiger en samlet 

værdi på 10 000 000 EUR, er der ikke 

behov for pasordningen i henhold til denne 

forordning, og udarbejdelse af et prospekt 

kan være en uforholdsmæssig stor 

omkostning. Det er derfor hensigtsmæssigt, 

at medlemsstaterne selv får lov til at træffe 

afgørelse om at fritage disse typer udbud 

fra prospektforpligtelsen i denne 

forordning under hensyntagen til det 

beskyttelsesniveau for indenlandske 

investorer, som de finder passende. 

Medlemsstaterne bør derfor navnlig selv 

kunne fastsætte den tærskel mellem 500 

000 EUR og 10 000 000 EUR i den 

nationale lovgivning for den samlede værdi 

af udstedelsen beregnet over en periode på 

12 måneder, hvorfra denne fritagelse skal 

finde anvendelse. 

(13) Hvis udbud af værdipapirer til 

offentligheden kun er rettet mod 

indenlandske investorer i en medlemsstat 

og således ikke har nogen 

grænseoverskridende virkninger, og hvis 

disse udbud ikke overstiger en samlet 

værdi på 5 000 000 EUR, er der ikke behov 

for pasordningen i henhold til denne 

forordning, og udarbejdelse af et prospekt 

kan være en uforholdsmæssig stor 

omkostning. Det er derfor hensigtsmæssigt, 

at medlemsstaterne selv får lov til at træffe 

afgørelse om at fritage disse typer udbud 

fra prospektforpligtelsen i denne 

forordning under hensyntagen til det 

beskyttelsesniveau for indenlandske 

investorer, som de finder passende. 

Medlemsstaterne bør derfor navnlig selv 

kunne fastsætte den tærskel mellem 100 

000 EUR og 5 000 000 EUR i national ret 

for den samlede værdi af udbuddet 

beregnet over en periode på 12 måneder, 

hvorfra denne fritagelse skal finde 

anvendelse. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Ændringsforslag  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) For at sikre, at prospektresuméet 

har en ensartet struktur, bør det opdeles i 

hoved- og underoverskrifter med 

vejledende indhold, som udstederen 

udfylder med en kort beskrivelse, herunder 

med angivelse af tal, når det er relevant. 

Udstederne bør selv kunne udvælge de 

oplysninger, der efter deres opfattelse er 

væsentlige og relevante, så længe de 

fremlægges på en retfærdig og 

afbalanceret måde. 

(24) For at sikre, at prospektresuméet 

har en ensartet struktur, bør det opdeles i 

hoved- og underoverskrifter, som 

udstederen udfylder med en kort 

beskrivelse, herunder med angivelse af tal, 

når det er relevant. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Ændringsforslag  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) udbud af værdipapirer til en samlet 

værdi i hele Unionen af mindre end 500 

000 EUR; idet dette beregnes over et 

tidsrum på 12 måneder 

d) udbud af værdipapirer til en samlet 

værdi i hele Unionen af mindre end 100 

000 EUR; idet dette beregnes over et 

tidsrum på 12 måneder 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Ændringsforslag  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) den samlede værdi af udbuddet er 

mindre end 10 000 000 EUR beregnet over 

et tidsrum på 12 måneder. 

b) den samlede værdi af udbuddet er 

mindre end 5 000 000 EUR beregnet over 

et tidsrum på 12 måneder. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Ændringsforslag  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til 

handel 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 6 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) I et underafsnit med overskriften 

"Hvad er de vigtigste risici, der er 

specifikke for udstederen?" – en kort 

beskrivelse af højst fem af de væsentligste 

risikofaktorer, der er specifikke for 

udstederen, i kategorien med de 

væsentligste risikofaktorer i henhold til 

artikel 16. 

c) I et underafsnit med overskriften 

"Hvad er de vigtigste risici, der er 

specifikke for udstederen?" – et kort 

resumé af de væsentligste risikofaktorer, 

der er specifikke for udstederen, i 

kategorien med de væsentligste 

risikofaktorer i henhold til artikel 16. 

 

 


