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12.9.2016 A8-0238/4 

Τροπολογία  4 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja 

Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα 

ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση 

της Ένωσης κεφαλαιαγορών, η οποία 

προβλέπεται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για 

την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Στόχος της 

Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις 

επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε 

περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές 

κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), 

να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη 

λειτουργία των αγορών και να προσφέρει 

στους επενδυτές και στους αποταμιευτές 

πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των 

χρημάτων τους, ώστε να βελτιώνεται η 

οικονομική ανάπτυξη και να 

δημιουργούνται θέσεις εργασίας. 

1) Ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα 

βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης 

κεφαλαιαγορών, η οποία προβλέπεται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για 

την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών» 

της 30ής Σεπτεμβρίου 2015. Λέγεται ότι ο 

στόχος της Ένωσης κεφαλαιαγορών είναι 

να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν 

πρόσβαση σε περισσότερο 

διαφοροποιημένες πηγές κεφαλαίων 

οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (εφεξής «Ένωση»), να επιτυγχάνει 

την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών 

και να προσφέρει στους επενδυτές και 

στους αποταμιευτές πρόσθετες ευκαιρίες 

αξιοποίησης των χρημάτων τους, ώστε να 

βελτιώνεται ενδεχομένως η οικονομική 

ανάπτυξη και να δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση 

μέσω κεφαλαιαγοράς, σε όλες τις μορφές 

της, συμπεριλαμβανομένου του 

επιχειρηματικού κεφαλαίου, της 

συμμετοχικής χρηματοδότησης και του 

κλάδου διαχείρισης περιουσιακών 

στοιχείων, είναι ελάχιστα πιθανό να 
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παράσχει λύσεις χρηματοδότησης σε 

εταιρείες που χρειάζονται περισσότερα 

κεφάλαια είτε να διαχειριστούν ή να 

επεκτείνουν την επιχείρησή τους ή να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που 

προκύπτουν από την έλλειψη ζήτησης για 

τα προϊόντα τους λόγω των 

εφαρμοζόμενων πολιτικών λιτότητας και 

των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που 

συμπιέζουν την δραστηριότητα των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων. Ο κύριος και πραγματικός 

σκοπός της ένωσης κεφαλαιαγορών είναι 

η επανέναρξη της δραστηριότητας των 

χρηματοπιστωτικών αγορών, γεγονός που 

θα ενισχύσει, ως εκ τούτου, μάλλον την 

κερδοσκοπία και θα αποσταθεροποιήσει 

τις οικονομίες. 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Τροπολογία  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13) Όταν οι προσφορές χρεογράφων 

στο κοινό απευθύνονται μόνο σε 

εγχώριους επενδυτές σε ένα κράτος μέλος 

και, επομένως, δεν έχουν διασυνοριακό 

αντίκτυπο, και εφόσον η συνολική 

ανταλλακτική αξία των εν λόγω 

προσφορών δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 

ευρώ, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός 

διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού 

δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται 

δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

αποφασίζουν την εξαίρεση αυτού του 

είδους των προσφορών από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

προστασίας των εγχώριων επενδυτών που 

κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει ιδίως να μπορούν να καθορίζουν 

ελεύθερα στο εθνικό τους δίκαιο ένα 

κατώτατο όριο μεταξύ των 500 000 ευρώ 

και των 10 000 000, εκφραζόμενο ως 

συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 

(13) Όταν οι προσφορές χρεογράφων 

στο κοινό απευθύνονται μόνο σε 

εγχώριους επενδυτές σε ένα κράτος μέλος 

και, επομένως, δεν έχουν διασυνοριακό 

αντίκτυπο, και εφόσον η συνολική 

ανταλλακτική αξία των εν λόγω 

προσφορών δεν υπερβαίνει τα 5 000 000 

ευρώ, δεν είναι απαραίτητος ο μηχανισμός 

διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού και η κατάρτιση ενημερωτικού 

δελτίου ενδέχεται να συνεπάγεται 

δυσανάλογο κόστος. Επομένως, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μπορούν να 

αποφασίζουν την εξαίρεση αυτού του 

είδους των προσφορών από την 

υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού 

δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 

προστασίας των εγχώριων επενδυτών που 

κρίνουν κατάλληλο. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει ιδίως να μπορούν να καθορίζουν 

ελεύθερα στο εθνικό τους δίκαιο ένα 

κατώτατο όριο μεταξύ των 100 000 ευρώ 

και των 5 000 000, εκφραζόμενο ως 

συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς κατά τη διάρκεια μιας 

δωδεκάμηνης περιόδου, το οποίο θα 

καθορίζει την εφαρμογή της εξαίρεσης 

αυτής. 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Τροπολογία  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

24) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 

δομή του περιληπτικού σημειώματος του 

ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να 

παρέχονται γενικές ενότητες και 

υποκατηγορίες, με ενδεικτικό περιεχόμενο 

το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει ο 

εκδότης με σύντομες περιγραφές, 

συμπεριλαμβανομένων αριθμητικών 

στοιχείων, όπου ενδείκνυται. Οι εκδότες 

θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να 

επιλέγουν τις πληροφορίες που θεωρούν 

ουσιώδεις και σημαντικές, εφόσον τις 

παρουσιάζουν κατά τρόπο εύλογο και 

ισορροπημένο. 

(24) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 

δομή του περιληπτικού σημειώματος του 

ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να 

παρέχονται γενικές ενότητες και 

υποκατηγορίες, το οποίο θα πρέπει να 

συμπληρώνει ο εκδότης με σύντομες 

περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων 

αριθμητικών στοιχείων, όπου ενδείκνυται. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Τροπολογία  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) προσφορά κινητών αξιών με 

ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη 

από 500 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

δ) προσφορά κινητών αξιών με 

ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη 

από 100 000 ευρώ, που υπολογίζεται σε 

περίοδο δώδεκα μηνών· 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Τροπολογία  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 

10 000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

β) η συνολική ανταλλακτική αξία της 

προσφοράς δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5 

000 000 ευρώ, χρηματικό όριο που 

υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών. 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών 

ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι 

είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 

ειδικά τον εκδότη;»: συνοπτική περιγραφή 

το πολύ πέντε εκ των σημαντικότερων 

παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά 

τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται 

στην κατηγορία των σημαντικότερων 

κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 16. 

γ) Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι 

είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν 

ειδικά τον εκδότη;»: σύντομη περίληψη 

των σημαντικότερων παραγόντων 

κινδύνου που αφορούν ειδικά τον εκδότη, 

οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία 

των σημαντικότερων κινδύνων σύμφωνα 

με το άρθρο 16. 

Or. en 
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