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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle yhteisösijoittajia koskevasta avoimuudesta
(2007/2239(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 25. heinäkuuta 1978 annetun neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY 
yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä1,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 1983 annetun seitsemännen neuvoston direktiivin 
83/349/ETY konsolidoiduista tilinpäätöksistä2,

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635 ETY pankkien 
ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä3,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/65/ETY direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY ja 86/635/ETY 
muuttamisesta tietynlaisten yhtiöiden sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten 
tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätöksien laadinnassa noudatettavien 
arvostussääntöjen osalta4,

– ottaa huomioon 21. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/107/EY siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 
85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden 
sääntelemiseksi5,

– ottaa huomioon 21. tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/108/EY siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 
85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden 
sääntelemiseksi6,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/65/EY kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä7,

                                               
1 EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.
2 EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.
3 EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1.
4 EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28.
5 EYVL L 41, 13.02.2002, s. 20.
6 EYVL L 41, 13.02.2002, s. 35.
7 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.
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– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö)1,

– ottaa huomioon 18.6.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/51/ETY yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden 
rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 
91/674/ETY muuttamisesta2,

– ottaa huomioon 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/71/EY arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä3,

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista4,

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/39/EY rahoitusvälineiden markkinoista5,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2004/1209/EY säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta6, 

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/60/EY rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin 
sekä terrorismin rahoitukseen7,

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta8, 

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä9,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2007/36/EY osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä10,

                                               
1 EUVL L 96, 12.04.2003, s. 16.
2 EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16.
3 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
4 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
5 EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
6 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
7 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
8 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
9 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
10 EUVL L 184, 14.7.2007, s. 17.
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– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluista ja säännellyistä markkinoista1, 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan lausunnon (A6-0000/2008),

A. katsoo, että vaihtoehtoisten sijoitusvälineiden, kuten absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen tunnustetaan voivan tarjota uusia 
monipuolistamisetuja omaisuudenhoitajille, lisätä markkinoiden likviditeettiä ja 
sijoittajien tuotto-odotuksia sekä kohentaa markkinoiden tehokkuutta,

B. katsoo, että EU-perusteiset absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot tarvitsevat niiden innovoivia strategioita kunnioittavaa ympäristöä, 
jotta ne kykenevät pysymään kansainvälisesti kilpailukykyisinä samalla kun 
markkinadynamiikkaan mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia lievennetään,

C. ottaa huomioon, että absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin ja 
pääomasijoitusrahastoihin sovelletaan eräissä jäsenvaltioissa kansallista 
sääntelyjärjestelmää; katsoo, että toisistaan poikkeavat kansalliset määräykset lisäävät 
sääntelysegmentoitumisen riskiä sisämarkkinoilla, mikä saattaa viivästyttää tämän 
liiketoiminnan kehittämistä rajojen yli Euroopassa;

D. katsoo, että direktiivit vaikuttavat asianmukaisilta oikeudellisilta välineiltä absoluuttisen 
tuottotavoitteen rahastoja ja pääomasijoitusrahastoja koskevien kysymysten 
käsittelemiseen;

E. katsoo, että yhdeksi pääkysymykseksi mielletään avoimuuden tarve; katsoo, että 
avoimuudessa on monta näkökohtaa, kuten absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen 
avoimuus niitä yhtiöitä kohtaan, joiden osakkeita ne hankkivat tai omistavat, sekä 
avoimuus rahaston vastapuolia (prime broker), kansainvälisiä sijoittajia, kuten 
eläkerahastoja tai pankkeja, yksityisiä sijoittajia, liikekumppaneita, sääntelyvallan 
käyttäjiä ja viranomaisia kohtaan;  katsoo, että avoimuuden puute vaivaa enimmäkseen 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahaston ja niiden yhtiöiden välistä suhdetta, joiden 
osakkeita rahasto hankkii tai omistaa;

F. katsoo, että nykyisen subprime-luottokriisin ensisijainen syy ei ole sijoittajia koskevan 
sääntelyn puute vaan luokituslaitosten epäonnistuminen; katsoo sen vuoksi, että 
luokituslaitoksiin olisi periaatteessa sovellettava samoja noudattamismääräyksiä kuin 
tilintarkastajiin;

G. ottaa huomioon, että yhteisön lainsäädännössä on komiteamenettelyn ja Lamfalussyn 
menettelyn kaltaisia mekanismeja, joilla mahdollistetaan täytäntöönpanotoimien avulla 
joustavuus reagoitaessa liiketoimintaympäristön muutoksiin; katsoo, että tämä kohenee, 

                                               
1 EUVL C 77 E, 26.3.2004, s. 329.
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kun uuden sopimuksen mukaisia säädösvallan siirron nojalla annettuja säädöksiä voidaan 
käyttää;

H. ottaa huomioon, että monissa erilaisissa liiketoiminta-aloitteissa on otettu käyttöön 
parhaita käytännesääntöjä, joita voidaan hyödyntää malleina EU-lainsäädännölle; katsoo, 
että EU-lainsäädännön noudattamisen ohella yhtiöitä ja taloudellisia yhdistyksiä olisi 
kannustettava ottamaan käyttöön omat parhaat käytännesäännöt;

I. katsoo, että tuotteita koskevalle lainsäädännölle ei vaikuta olevan tarvetta;

1. pyytää komissiota toimittamaan käsiteltävästä aiheesta riippuen parlamentille joko EY:n 
perustamissopimuksen 44 artiklan, 47 artiklan 2 kohdan tai 95 artiklan nojalla yhden tai 
useamman lainsäädäntöehdotuksen absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoista ja 
pääomasijoitusrahastoista; edellyttää, että ehdotus/ehdotukset laaditaan toimielinten 
välisten keskustelujen perusteella ja jäljempänä annettuja yksityiskohtaisia suosituksia 
noudattaen;

2. toteaa, että suosituksissa noudatetaan toissijaisuusperiaatetta ja kunnioitetaan kansalaisten 
perusoikeuksia;

3. katsoo, että pyydety(i)llä ehdotuksella/ehdotuksilla ei ole rahoitusvaikutuksia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja sen liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden 
parlamenteille ja hallituksille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE: YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET 
PYYDETTÄVIEN EHDOTUSTEN ASIASISÄLLÖSTÄ

Euroopan parlamentti pyytää komissiota ehdottamaan yhtä tai useampaa direktiiviä yhteisen 
avoimuusstandardin takaamiseksi ja jäljempänä esitettyjen, absoluuttisen tuottotavoitteen 
rahastoja ja pääomasijoitusrahastoja koskevien kysymysten ratkaisemiseksi, sillä 
direktiivi(e)n olisi suotava tarvittaessa jäsenvaltioille riittävästi joustavuutta, kun ne saattavat 
EU-säännöksiä osaksi omaa yhtiölainsäädäntöään.

Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja pääomasijoitusrahastot

Euroopan parlamentti pyytää komissiota toimittamaan asianmukaisia lainsäädäntöehdotuksia 
tarkastelemalla uudelleen nykyistä yhteisön säännöstöä, joka vaikuttaa eri sijoittajatyyppeihin 
ja niiden vastapuoliin, ja mukauttamaan tai ottamaan käyttöön selkeitä selvityksiä ja 
merkittävän ja konkreettisen tiedon ajoissa ilmoittamista koskevia säännöksiä, jotta laadukas 
päätöksenteko ja sijoittajien ja yhtiön johdon avoin viestintä kävisivät helpommiksi.

Uudessa lainsäädännössä olisi edellytettävä, että osakkaat ilmoittavat liikkeeseenlaskijoille 
äänioikeusosuuksistaan, jotka perustuvat osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen, kun 
osuus saavuttaa tai ylittää tietyt kynnysarvot tai putoaa niiden alle, ja kynnysarvot 
käynnistyvät kolmesta prosentista direktiivissä 2004/109/EY mainitun viiden prosentin 
asemesta.  Siinä olisi lisäksi velvoitettava absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot ja 
pääomasijoitusrahastot ilmoittamaan sijoituspolitiikastaan ja siihen liittyvistä riskeistä 
yhtiöille, joiden osakkeita ne hankkivat tai omistavat, yksityis- ja yhteisösijoittajille, rahaston 
vastapuolille ja valvojille.

Ehdotusten olisi perustuttava nykyisen EU-lainsäädännön tarkasteluun, ja sitä tehtäessä olisi 
pyrittävä selvittämään, missä määrin nykyisiä avoimuutta koskevia säännöksiä voidaan 
soveltaa absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja pääomasijoitusrahastojen 
erikoistilanteeseen. 

Komission olisi edellä mainituissa lainsäädäntöehdotuksissa pyrittävä erityisesti:

– kartoittamaan, voidaanko vaihtoehtoisiin sijoituksiin soveltaa sopimusehtoja, joilla 
huolehditaan yksiselitteisestä riskien rajoittamisesta, kynnysarvojen ylittyessä 
toteutettavista toimista, asianmukaisesta ilmoittamisesta, myyntirajoitusten selkeästä 
kuvaamisesta sekä yksityiskohtaisista ehdoista, jotka koskevat sopimuksen perumista ja 
päättymistä;

– tutkimaan rahanpesua absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen yhteydessä.

Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastot erityiskysymyksenä

Euroopan parlamentti pyytää komissiota ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla tehostetaan 
absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen äänestyspolitiikan avoimuutta, koska yhteisön 
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määräysten kohteiden olisi hoidettava tällaisia rahastoja. Säännöksissä olisi lisäksi oltava 
koko EU:n kattava osakkaiden tunnistamisjärjestelmä.

Komission olisi edellä mainitu(i)ssa lainsäädäntöehdotuksessa/lainsäädäntöehdotuksissa 
pyrittävä erityisesti:

– tutkimaan mahdollisuuksia arvopaperilainauksen epäsuotavien vaikutusten lievittämiseen;

– selvittämään, voitaisiinko raportointivaatimuksia soveltaa myös useamman osakkaan 
välisiin yhteistyösopimuksiin ja äänioikeuden epäsuoraan hankkimiseen optiojärjestelyin.

Pääomasijoitusrahastot erityiskysymyksenä

Euroopan parlamentti pyytää komissiota ottamaan käyttöön säännöksiä, joilla 
pääomasijoitusrahoituksia estetään ryöväämästä yhtiöitä (nk. yhtiöiden omaisuuden 
riipiminen) ja käyttämästä siten väärin valtaansa tavalla, joka pelkästään haittaa hankittua 
yhtiötä vaikuttamatta millään tavoin myönteisesti sen tulevaisuuteen taikka sen 
työntekijöiden, luotonantajien ja liikekumppaneiden tilanteeseen.

Komission olisi tarkasteltava edellä mainitun lainsäädäntöehdotuksen edellä mainittujen 
lainsäädäntöehdotusten yhteydessä tapoja ratkaista kysymykset, joita ilmenee kun pankit 
lainaavat valtavia rahasummia pääomasijoitusrahastoille, ja kiistävät sitten kaiken vastuun 
rahojen käyttötarkoituksesta tai lainan takaisinmaksuun käytettyjen varojen alkuperästä.
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PERUSTELU

Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteinen mietintö vaihtoehtoisia sijoitusmahdollisuuksia 
tarjoavien rahastojen avoimuudesta merkitsee asiasta käytävien lainsäädäntökeskustelujen 
käynnistymistä Euroopan unionissa.

Absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoja ja pääomasijoitusrahastoja koskevista ongelmista on 
käyty korkean poliittisen tason keskustelua esimerkiksi G8-huippukokouksissa ja Ecofinissä, 
mutta komissio kieltäytyi jo etukäteen tarkastelemasta lähemmin aihetta ja mahdollisia 
lainsäädäntöseurauksia.

Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta järjesti 25. helmikuuta 2008 
kuulemistilaisuuden yhteisösijoittajia koskevasta avoimuudesta. Lopputulokseksi voidaan 
tiivistää, että asianosaiset katsovat tarpeelliseksi ryhtyä toimiin vaihtoehtoisten 
sijoitusvälineiden avoimuuden parantamiseksi. Jopa lainsäädäntötoimia vastustavat 
myönsivät, että yleisistä säännöistä olisi hyötyä, kunhan ne eivät rajoita liikaa 
rahoitusyhtiöiden toimintavapautta.

Esittelijä pitää mahdollisena, että etenkin absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen sekä niiden yritysten, joihin kyseiset rahastot osallistuvat, välistä 
avoimuutta voidaan parantaa yhtiölainsäädännön avulla vaikuttamatta kielteisesti 
markkinatapahtumiin ja markkinakehitykseen.

Esittelijä antaa tunnustusta siitä, että yritykset ja yhdistykset ovat teettäneet selvityksiä 
hyvistä yrityskäytänteistä ja ottaneet käyttöön vapaaehtoisia käytännesääntöjä. Niissä 
käsitellään merkittävää osaa nykyisistä ongelmista. Esimerkkeinä voidaan mainita Hedge 
Fund Working Groupin1 selvitys sekä Private Equity and Venture Capital Associationin2

käytännesäännöt. Ne soveltuvat lainsäädäntövallan käyttäjän malliksi erittäin hyvin, mutta 
eivät kuitenkaan korvaa lainsäädäntötoimia, kun huonoa käyttäytymistä on ilmennyt. 
Kaukokatseinen lainsäädäntö voi tukea sellaisten absoluuttisen tuottotavoitteen rahastojen ja 
pääomasijoitusrahastojen toimintaa, jotka noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti hyviä 
liiketoimintatapoja.

                                               
1 http://www.hfwg.co.uk; http://www.pellin.co.uk/HFWG/Final-Report.pdf
2 http://www.evca.com
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