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12.9.2016 A8-0238/4 

Ändringsförslag  4 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Denna förordning utgör ett viktigt 

steg mot fullbordandet av 

kapitalmarknadsunionen enligt 

kommissionens meddelande till 

Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén – 

Handlingsplan för en 

kapitalmarknadsunion av den 30 september 

2015. Syftet med kapitalmarknadsunionen 

är att hjälpa företagen att få tillgång till 

mer diversifierade kapitalkällor överallt 

inom Europeiska unionen (nedan kallad 

unionen), få marknaderna att fungera mer 

effektivt och ge investerare och sparare 

ytterligare möjligheter att använda sina 

pengar på ett mer effektivt sätt för att 

stärka tillväxten och skapa arbetstillfällen. 

(1) Denna förordning utgör ett viktigt 

steg mot fullbordandet av 

kapitalmarknadsunionen enligt 

kommissionens meddelande till 

Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och 

sociala kommittén och Regionkommittén – 

Handlingsplan för en 

kapitalmarknadsunion av den 30 september 

2015. Syftet med kapitalmarknadsunionen 

sägs vara att hjälpa företagen att få tillgång 

till mer diversifierade kapitalkällor överallt 

inom Europeiska unionen (nedan kallad 

unionen), få marknaderna att fungera mer 

effektivt och ge investerare och sparare 

ytterligare möjligheter att använda sina 

pengar på ett mer effektivt sätt för att, som 

det påstås, stärka tillväxten och skapa 

arbetstillfällen. Det är dock högst 

osannolikt att finansiering på 

kapitalmarknaderna i någon av dess 

former, inbegripet riskkapital, 

gräsrotsfinansiering och 

kapitalförvaltningsbranschen, skulle 

erbjuda finansieringslösningar för företag 

som endera behöver mer kapital för att 

expandera sin verksamhet eller lösa 

problem till följd av bristande efterfrågan 

på grund av åtstramningen och nyliberal 

politik som pressar affärerna för 

mikroföretag och små och medelstora 
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företag. Det huvudsakliga och faktiska 

syftet med kapitalmarknadsunionen är att 

blåsa liv i aktiviteten på 

finansmarknaderna, vilket därför snarare 

kommer att stimulera spekulation och 

destabilisera ekonomierna. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/5 

Ändringsförslag  5 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) När erbjudanden av värdepapper till 

allmänheten endast riktas till inhemska 

investerare i en medlemsstat och således 

inte har några gränsöverskridande effekter 

och erbjudandet inte har ett sammanlagt 

vederlag som överstiger 10 000 000 EUR, 

behövs inte passystemet enligt denna 

förordning, vilket innebär att upprättandet 

av ett prospekt kan utgöra en 

oproportionerlig kostnad. Det är därför 

lämpligt att låta medlemsstaterna besluta 

att undanta sådana erbjudanden från det 

krav på att upprätta prospekt som fastställs 

i denna förordning, med hänsyn till den 

nivå på det inhemska skyddet av 

investerare som de finner lämplig. 

Medlemsstaterna bör särskilt vara fria att i 

sin nationella lagstiftning ange en gräns 

mellan 500 000 EUR och 10 000 000, 

uttryckt som det totala vederlaget för 

erbjudandet under en tolvmånadersperiod, 

som undantaget bör vara tillämpligt på. 

(13) När erbjudanden av värdepapper till 

allmänheten endast riktas till inhemska 

investerare i en medlemsstat och således 

inte har några gränsöverskridande effekter 

och erbjudandet inte har ett sammanlagt 

vederlag som överstiger 5 000 000 EUR, 

behövs inte passystemet enligt denna 

förordning, vilket innebär att upprättandet 

av ett prospekt kan utgöra en 

oproportionerlig kostnad. Det är därför 

lämpligt att låta medlemsstaterna besluta 

att undanta sådana erbjudanden från det 

krav på att upprätta prospekt som fastställs 

i denna förordning, med hänsyn till den 

nivå på det inhemska skyddet av 

investerare som de finner lämplig. 

Medlemsstaterna bör särskilt vara fria att i 

sin nationella lagstiftning ange en gräns 

mellan 100 000 EUR och 5 000 000, 

uttryckt som det totala vederlaget för 

erbjudandet under en tolvmånadersperiod, 

som undantaget bör vara tillämpligt på. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/6 

Ändringsförslag  6 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) För att se till att 

prospektsammanfattningarna har en 

enhetlig struktur bör allmänna avsnitt och 

underrubriker tillhandahållas, med 

vägledande innehåll som emittenten kan 

fylla med kortfattade redogörelser, 

inklusive siffror om så är lämpligt. Så 

länge prospektsammanfattningarna 

presenteras på ett rättvist och välavvägt 

sätt bör emittenterna ha möjlighet att 

välja den information som de anser vara 

väsentlig och meningsfull. 

(24) För att se till att 

prospektsammanfattningarna har en 

enhetlig struktur bör allmänna avsnitt och 

underrubriker tillhandahållas, som 

emittenten kan fylla med kortfattade 

redogörelser, inklusive siffror om så är 

lämpligt. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/7 

Ändringsförslag  7 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Erbjudanden av värdepapper för ett 

sammanlagt vederlag i unionen på mindre 

än 500 000 EUR, som ska beräknas för en 

tolvmånadersperiod. 

(d) Erbjudanden av värdepapper för ett 

sammanlagt vederlag i unionen på mindre 

än 100 000 EUR, som ska beräknas för en 

tolvmånadersperiod. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/8 

Ändringsförslag  8 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) om det sammanlagda vederlaget för 

erbjudandet är lägre än ett belopp som 

beräknas under en tolvmånadersperiod, 

vilket inte får överstiga 10 000 000 EUR. 

(b) om det sammanlagda vederlaget för 

erbjudandet är lägre än ett belopp som 

beräknas under en tolvmånadersperiod, 

vilket inte får överstiga 5 000 000 EUR. 

Or. en 
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12.9.2016 A8-0238/9 

Ändringsförslag  9 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Merja Kyllönen 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0238/2016 

Petr Ježek 

De prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till 

handel 

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

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 6 – led c 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) I ett underavsnitt med titeln ”Vilka 

nyckelrisker är specifika för emittenten?”, 

en kort beskrivning av högst fem av de 

mest väsentliga riskfaktorer som är 

specifika för emittenten från kategorin av 

högsta väsentlighet enligt artikel 16. 

(c) I ett underavsnitt med titeln ”Vilka 

nyckelrisker är specifika för emittenten?”, 

en kort sammanfattning av de mest 

väsentliga riskfaktorer som är specifika för 

emittenten från kategorin av högsta 

väsentlighet enligt artikel 16. 

Or. en 

 

 


