
 

Nya EU-bestämmelser ska främja crowdfunding
 
Nya EU-regler för gräsrotsfinansieringsplattformar, så kallad crowdfunding, skapar nya
möjligheter för start-ups och investerare.
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För många start-ups och innovatörer har crowdfunding blivit ett viktigt sätt att få investeringar ©AdobeStock/Arpad Nagy-Bagoly
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Europaparlamentet godkände den 5 oktober nya lagar som kommer att möjliggöra för
crowdfundingplattformar att enklare tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. Detta kommer
att vidga utrymmet för potentiella investeringar i startups, innovatörer och små företag men även
för att ge investerare ett större utbud av projekt och ett bättre skydd.
 
Crowdfunding plattformar som är aktiva i fler än ett EU-land behöver bara förhålla sig till ett
gemensamt regelverk istället för att anpassa sig till olika regler i varje land. Det medföljande
direktivet syftar till att bredda tillgången finansiering för små företag. Reglerna kommer att gälla
för de som erbjuder europeiska crowfundingtjänster som samlar in upp till 5 miljoner euro per år.
 
Varför är crowdfundinglagstiftning inom EU
nödvändigt?
 
Existerande nationella crowdfundingregler är inte enhetliga vilket innebär en rättslig osäkerhet
och avskräcker investeringar i projekt i ett annat land och hindrar de som erbjuder
crowdfundingtjänsterna från att kunna göra det över gränserna.
 
Det har begränsat möjligheterna för företag som hade kunnat gynnas av investeringar från ett
stort antal människor – särskilt när de verkar i mindre marknader.
 

Hur kommer den nya lagstiftningen att skydda
investerare?
 
En av de stora riskerna med crowdfunding är att investerarnas beslut ofta inte är baserad på
data utan känslor. Bland de vanligaste problemen som investerare inte förutser är att små
företag går i konkurs och att leveranser av gods försenas.
 
 
Nästa steg
 
De nya reglerna för dem som erbjuder crowdfundingtjänster kommer att vara giltiga efter ett år
från att de publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.
 
 
Vad tycker ledamöterna om nya crowdfundingregler? Följ dem i sociala medier.
 

Vad är crowdfunding för något?
• Startups och innovativa företag har ofta haft svårt att få tillgång till ekonomiska medel genom
de traditionella sätten som banklån.

• Crowdfundingtjänster möjliggör för dem att knyta kontakter och samla in pengar från flera små
investerare vanligtvis via digitala plattformar.
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0048(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0047(COD)&l=en
https://epnewshub.eu/


Mer information
Pressmeddelande: "Final vote on EU rules for crowdfunding platforms", 2020-10-06 (en)
Interaktiv grafik: "European crowdfunding providers for business"
Interaktiv grafik: "Crowdfunding: Amendments to the scope of markets in financial instruments
directive (MIFID II)"
EU-kommissionen: Crowdfunding explained
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http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201002IPR88439/final-vote-on-eu-rules-for-crowdfunding-platforms
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-crowdfunding-service-providers-for-business
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-crowdfunding-mifid-ii
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-crowdfunding-mifid-ii
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/what-is/explained_sv

