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12.9.2016 A8-0238/4 

Tarkistus  4 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettava esite 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Tämä asetus on tärkeä askel 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 

2015 annetun komission tiedonannon 

”Pääomamarkkinaunionin luomista 

koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa 

pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. 

Pääomamarkkinaunionin tarkoituksena on 

auttaa yrityksiä hankkimaan pääomaa 

monipuolisemmista lähteistä koko 

Euroopan unionista, jäljempänä ’unioni’, 

sekä tehostaa markkinoiden toimintaa ja 

tarjota sijoittajille ja säästäjille uusia 

sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään 

lisäämään kasvua ja luomaan työpaikkoja. 

(1) Tämä asetus on yksi askel 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle 30 päivänä syyskuuta 

2015 annetun komission tiedonannon 

”Pääomamarkkinaunionin luomista 

koskeva toimintasuunnitelma” mukaisessa 

pääomamarkkinaunionin toteuttamisessa. 

Sanotaan, että pääomamarkkinaunionin 

tarkoituksena on auttaa yrityksiä 

hankkimaan pääomaa monipuolisemmista 

lähteistä koko Euroopan unionista, 

jäljempänä ’unioni’, sekä tehostaa 

markkinoiden toimintaa ja tarjota 

sijoittajille ja säästäjille uusia 

sijoitusmahdollisuuksia. Tällä pyritään 

väitetysti lisäämään kasvua ja luomaan 

työpaikkoja. Olisi kuitenkin erittäin 

epätodennäköistä, että 

pääomamarkkinoihin perustuva rahoitus 

kaikissa muodoissaan, 

pääomasijoittaminen, joukkorahoitus ja 

omaisuudenhoitoala mukaan luettuina, 

tarjoaisi rahoitusratkaisuja yrityksille, 

jotka joko tarvitsevat lisää pääomaa 

liiketoimintansa harjoittamiseen tai 

laajentamiseen tai jotka haluavat 

ratkaista vaikeudet, jotka johtuvat niiden 

tuotteiden vähäisestä kysynnästä 

mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
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yritysten liiketoimintaa vaikeuttavien 

nykyisten säästötoimien ja 

uusiliberalistisen politiikan vuoksi. 

Pääomamarkkinaunionin pääasiallinen 

ja todellinen tarkoitus on käynnistää 

uudelleen rahoitusmarkkinoiden toiminta, 

ja tämä pikemminkin lisää keinottelua ja 

luo taloudellista epävakautta. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Tarkistus  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettava esite 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jos arvopapereiden tarjoamiset 

yleisölle on suunnattu ainoastaan 

kotimaisille sijoittajille yhdessä 

jäsenvaltiossa, jolloin tarjouksilla ei ole 

rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tarjousten 

yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 

10 000 000 euroa, tämän asetuksen 

mukainen passimekanismi ei ole tarpeen ja 

esitteen laadinnasta voi aiheutua 

kohtuuttomia kustannuksia. Sen vuoksi on 

asianmukaista sallia, että jäsenvaltiot 

vapauttavat tällaiset tarjoukset tässä 

asetuksessa säädetystä 

esitevelvollisuudesta, jolloin olisi otettava 

huomioon jäsenvaltioiden asianmukaiseksi 

katsoma kotimaisen sijoittajansuojan taso. 

Jäsenvaltioilla olisi erityisesti oltava 

mahdollisuus vahvistaa kansallisessa 

lainsäädännössään tämän vapautuksen 

soveltamiselle 500 000–10 000 000 euron 

suuruinen raja-arvo, jolla tarkoitetaan 

tarjouksen yhteenlaskettua vasta-arvoa 

12 kuukauden ajalta. 

(13) Jos arvopapereiden tarjoamiset 

yleisölle on suunnattu ainoastaan 

kotimaisille sijoittajille yhdessä 

jäsenvaltiossa, jolloin tarjouksilla ei ole 

rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tarjousten 

yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 

10 000 000 euroa, tämän asetuksen 

mukainen passimekanismi ei ole tarpeen ja 

esitteen laadinnasta voi aiheutua 

kohtuuttomia kustannuksia. Sen vuoksi on 

asianmukaista sallia, että jäsenvaltiot 

vapauttavat tällaiset tarjoukset tässä 

asetuksessa säädetystä 

esitevelvollisuudesta, jolloin olisi otettava 

huomioon jäsenvaltioiden asianmukaiseksi 

katsoma kotimaisen sijoittajansuojan taso. 

Jäsenvaltioilla olisi erityisesti oltava 

mahdollisuus vahvistaa kansallisessa 

lainsäädännössään tämän vapautuksen 

soveltamiselle 100 000–5 000 000 euron 

suuruinen raja-arvo, jolla tarkoitetaan 

tarjouksen yhteenlaskettua vasta-arvoa 

12 kuukauden ajalta. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Tarkistus  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettava esite 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) Esitteen tiivistelmän 

yhdenmukaisen rakenteen varmistamiseksi 

olisi säädettävä sen yleisistä jaksoista, 

alaotsikoista ja ohjeellisesta sisällöstä, ja 

liikkeeseenlaskijan olisi täytettävä nämä 

jaksot lyhyillä sanallisilla kuvauksilla ja 

tarvittaessa myös numerotiedoilla. 

Liikkeeseenlaskijoille olisi annettava 

harkintavaltaa valita tiedot, joita ne 

pitävät olennaisina ja merkityksellisinä, 

edellyttäen, että ne esittävät tiedot 

rehellisesti ja tasapuolisesti. 

(24) Esitteen tiivistelmän 

yhdenmukaisen rakenteen varmistamiseksi 

olisi säädettävä sen yleisistä jaksoista ja 

alaotsikoista, ja liikkeeseenlaskijan olisi 

täytettävä nämä jaksot lyhyillä sanallisilla 

kuvauksilla ja tarvittaessa myös 

numerotiedoilla. 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

12.9.2016 A8-0238/7 

Tarkistus  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettava esite 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) sellaisten arvopapereiden 

tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-

arvo unionissa on alle 500 000 euroa, kun 

se lasketaan 12 kuukauden jaksolta; 

d) sellaisten arvopapereiden 

tarjoaminen, joiden yhteenlaskettu vasta-

arvo unionissa on alle 100 000 euroa, kun 

se lasketaan 12 kuukauden jaksolta; 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Tarkistus  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettava esite 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tarjouksen yhteenlaskettu vasta-

arvo on pienempi kuin 12 kuukauden 

ajanjaksolta laskettu rahallinen määrä, joka 

saa olla enintään 10 000 000 euroa. 

b) tarjouksen yhteenlaskettu vasta-

arvo on pienempi kuin 12 kuukauden 

ajanjaksolta laskettu rahallinen määrä, joka 

saa olla enintään 5 000 000 euroa. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Tarkistus  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0238/2016 

Petr Ježek 

Arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä 

julkistettava esite 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 6 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan 

liittyvät olennaiset riskit” lyhyt kuvaus 

enintään viidestä olennaisimmasta 
liikkeeseenlaskijaan liittyvästä 

riskitekijästä, jotka sisältyvät 

riskitekijöiden korkeimpaan 

olennaisuusluokkaan 16 artiklan 

mukaisesti. 

c) alajaksossa ”Liikkeeseenlaskijaan 

liittyvät olennaiset riskit” lyhyt yhteenveto 

liikkeeseenlaskijaan liittyvistä 

olennaisimmista riskitekijöistä, jotka 

sisältyvät riskitekijöiden korkeimpaan 

olennaisuusluokkaan 16 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en
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