
PR\718451FI.doc PE404.764v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2007/2238(INI)

18.4.2008

MIETINTÖLUONNOS
korkeariskisiä sijoitusrahastoja ja yksityisiä sijoituspääomia käsittelevälle 
toimikunnalle esitetyin suosituksin
(2007/2238(INI))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Poul Nyrup Rasmussen

(Aloite – työjärjestyksen 39 artikla)

Esittelijä (*):                                                                                                 
Piia-Noora Kauppi, oikeudellisten asioiden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely - työjärjestyksen 47 artikla



PE404.764v01-00 2/16 PR\718451FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PR_INI_art39

SISÄLLYS

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:  YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET 
PYYDETYN ESITYKSEN SISÄLLÖKSI .............................................................................8

PERUSTELUT.....................................................................................................................13



PR\718451FI.doc 3/16 PE404.764v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

korkeariskisiä sijoitusrahastoja ja yksityisiä sijoituspääomia käsittelevälle toimikunnalle 
esitetyin suosituksin
(2007/2238(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa 
vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden 
jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden 
pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa 31 päivänä tammikuuta 1977 annetun toisen 
neuvoston direktiivin 77/91/ETY1,

– ottaa huomioon yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä 
heinäkuuta 1978 annetun neljännen neuvoston direktiivin 78/660/ETY2,

– ottaa huomioon konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetun 
seitsemännen neuvoston direktiivin 83/349/ETY3,

– ottaa huomioon pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta 
tilinpäätöksestä 8 päivänä joulukuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/635/ETY4,

– ottaa huomioon työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys-
tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/23/EY5,

– ottaa huomioon tietynlaisten yhtiöiden sekä pankkien ja muiden rahoituslaitosten 
tilinpäätöksien ja konsolidoitujen tilinpäätöksien laadinnassa noudatettavia 
arvostussääntöjä koskevan 27 päivänä syyskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/65/EY6,

– ottaa huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten yhteensovittamista ja rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden 
sääntelemiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/107/EY7,

– ottaa huomioon arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia 
yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta 

                                               
1 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.
3 EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1.
4 EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1.
5 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16. 
6 EYVL L 283, 27.10.2001, s. 28.
7 EYVL L 41, 13.2.2002, s. 20.
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yhteissijoitusyritysten sijoitusten osalta 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/108/EY1,

– ottaa huomioon kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 päivänä 
syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY2,

– ottaa huomioon sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/6/EY3,

– ottaa huomioon ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta
3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/41/EY4,

– ottaa huomioon yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden 
rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/51/EY5,

– ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY6,

– ottaa huomioon julkisista ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY7,

– ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY8,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, 
toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden 
osalta 10 päivänä elokuuta 2006 annetun komission direktiivin 2006/73/EY9

(Eurooppalaista teollisuusstrategiaa edistävien talouspolitiikkojen 
täytäntöönpanodirektiivi),

– ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/109/EY10,

                                               
1 EYVL L 41, 13.2.2002, s. 35.
2 EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16.
3 EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.
4 EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.
5 EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16.
6 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.
7 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
8 EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
9 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26.
10 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
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– ottaa huomioon rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi 9 päivänä 
maaliskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/1/EY1,

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

– ottaa huomioon luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä 
kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY2

(uudelleenlaadittu teksti),

– ottaa huomioon sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/49/EY3 (uudelleenlaadittu teksti),

– ottaa huomioon osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti 
noteeratuissa yhtiöissä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/36/EY4,

– ottaa huomioon komission esityksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
henkivakuutuksesta vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta (Solvenssi II) (KOM(2008)0119) (Solvenssi II esitys),

– ottaa huomioon komission tiedonannon – Esteet pois pääomasijoitusrahastojen 
rajatylittäviltä sijoituksilta (KOM(2007)0853),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2004 antamansa päätöslauselman korkeariskisten 
sijoitusrahastojen ja johdannaisten tulevaisuudesta5,

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman omaisuudenhoidosta6 ja 
13. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman omaisuudenhoidosta II7

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman
rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta8 (2006/2270(INI)) ja 
erityisesti sen 19 kohdan,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman kasvua ja työllisyyttä 
koskevista yhdennetyistä suuntaviivoista (Osa: jäsenvaltioiden ja yhteisön talouspolitiikan 
laajat suuntaviivat): uuden syklin käynnistäminen (2008–2010)9,

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

                                               
1 EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9.
2 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
3 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
4 EUVL L 184, 14.7.2007, s. 17.
5 EUVL C 92 E, 16.4.2004, s. 407.
6 EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 257.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0627.
8 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0338.
9 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0058.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 39 ja 45 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden 
valiokunnan sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. katsoo, ettei EU ole toistaiseksi riittävästi säännellyt korkeariskisiä sijoitusrahastoja ja
yksityisiä sijoituspääomia,

B. katsoo, että työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohtaa, jonka mukaan tällaista ehdotusta ei saa 
olla valmisteltavana, on noudatettu asianmukaisesti,

C. katsoo, ettei komissio ole vastannut myönteisesti parlamentin aiempiin vaatimuksiin, 
mukaan lukien edellä mainituissa 15. tammikuuta 2004, 27. huhtikuuta 2006, 
11. heinäkuuta 2007 ja 13. joulukuuta 2007 tehdyissä päätöslauselmissa esitetyt 
vaatimukset,

D. katsoo, että korkeariskiset sijoitusrahastot ja yksityiset sijoituspääomat ovat 
vaihtoehtoinen sijoitusväline, joilla on merkittävä ja kasvava osuus niiden hallinnassa
olevista kokonaisvaroista, ja lisäksi ne vaikuttavat ja toimivat merkittävästi ja yhä 
enenevässä määrin maailman rahoitusmarkkinoilla,

E. katsoo, että useat kansainväliset, EU:n ja kansalliset instituutiot ovat jo kauan ennen 
nykyistä rahoituskriisiä ilmaisseet huolestuneisuutensa korkeariskisiin sijoitusrahastoihin 
ja yksityisiin sijoituspääomiin liittyen sekä asiattomasta riskinhallinnasta, liiallisesta 
velkaantumisesta (velkarahoituksesta) ja kannattamattomien ja mutkikkaiden 
rahoitusvälineiden arvostamisesta,

F. katsoo, että on aivan ilmeistä, että korkeariskiset sijoitusrahastot sitoutuvat siirtoihin 
silloin, kun markkinat ovat erityisen epävakaat, ja lisäävät siten huolestuneisuutta 
rahoitusalan vakaudesta,

G. ottaa huomioon, että Lissabonin toimintasuunnitelmassa edellytetään pitkäaikaisia 
investointeja kasvuun ja työllisyyteen,

H. ottaa huomioon, että tällaiset pitkäaikaiset investoinnit vaativat reaalitaloutta edistäviä,
hyvin toimivia rahoitusmarkkinoita EU:ssa ja koko maailmassa,

I. ottaa huomioon, että hyvin usein korkeariskiset sijoitusrahastot ja yksityiset 
sijoituspääomat lisäävät likviditeettiä ja edellyttävät innovoivia tuotteita, 

J. ottaa huomioon, että rahoitusalan vakaus edellyttää myös parempaa yhteistyötä 
valvonnassa, myös maailmanlaajuisesti, mikä taas luonnollisesti edellyttää aikanaan EU:n 
nykyisten valvontajärjestelyjen kokonaisvaltaista tarkistamista,

K. katsoo, että tehostetuilla asianmukaisilla avoimuuden tasoilla kansalaisiin, sijoittajiin ja 
valvontaviranomaisiin nähden, mukaan lukien EU:n tuleva valvontaelin, on ratkaiseva 
merkitys varmistettaessa hyvin toimivat ja vakaat rahoitusmarkkinat ja lisättäessä 
kilpailua markkinatoimijoiden ja tuotteiden välillä,
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L. katsoo, että liiallinen velkaantuminen, mitä useat korkeariskisten sijoitusrahastojen ja 
yksityisten sijoituspääomien toimet edellyttävät, uhkaa rahoitusalan vakautta, haittaa 
pitkäaikaisten investointien tekemistä ja kasvun ja työllisyyden toimintasuunnitelman 
toteuttamista ja on lisäksi epäoikeudenmukaisesti suosittu kansallisissa verojärjestelmissä,

M. ottaa huomioon, että yksityisen sijoituspääoman yritysostot ovat lisänneet merkittävästi 
niiden työntekijöiden määrää, joiden työpaikat ovat sijoituspääomarahastojen 
valvonnassa, ja että yhteisön työllisyyssäännöstö (erityisesti direktiivi 2001/23/EY) 
annettiin aikana, jolloin näin ei vielä ollut,

N. katsoo, että valtavien velkataakkojen synnyttyä yksityisen sijoituspääoman 
velkarahoitteiset yritysostot vaikuttavat kohteena olevien yhtiöiden kannattavuuteen,

O katsoo, että monet eturistiriidat perustuvat joko yksityisen sijoituspääoman ja 
korkeariskisten sijoitusrahastojen liikemalleihin tai näiden välineiden ja 
rahoitusmarkkinoiden muiden toimijoiden välisiin suhteisiin,

P. katsoo, että vaikka ei ole osoitettu, että kyseiset välineet olisivat aiheuttaneet nykyisen 
rahoituskriisin, ne ovat kuitenkin osallistuneet sääntelemättömiä ja erittäin mutkallisia
strukturoituja tuotteita koskeviin liiketoimiin; että koska niitä ei ole asianmukaisesti 
aktivoitu ja ne sen vuoksi ovat häiriöalttiita, ne ovat syventäneet kriisiä,

Q. katsoo, että tulevien rahoituskriisien riskin minimoimiseksi ja ottaen huomioon 
markkinoiden ja markkinatoimijoiden voimakkaat keskinäiset vaikutukset sekä 
tasapuolisten, rajatylittävien kilpailuedellytysten varmistamisen tavoite, myös 
säänneltyjen ja sääntelemättömien markkinatoimijoiden kesken, EU tarvitsee parempaa, 
yhtenäisempää ja yhdenmukaistetumpaa kaiken kattavaa säännöstöä,

1. kehottaa komissiota tekemään parlamentille 30. marraskuuta 2008 mennessä EY:n 
perustamissopimuksen 44 artiklaan, 47 artiklan 2 kohtaan tai 95 artiklaan perustuvan 
lainsäädäntöesityksen tai -esityksiä korkeariskisistä sijoitusrahastoista, yksityisestä 
sijoituspääomasta ja muista alan toimijoista jäljempänä esitettyjen suositusten mukaisesti;

2. vahvistaa, että suositukset ovat toissijaisuusperiaatteen ja kansalaisten perusoikeuksien 
mukaisia;

3. katsoo, että vaaditun esityksen tai esitysten rahoitusvaikutusten olisi sisällyttävä EU:n 
budjettimäärärahoihin, jotka on tarkoitettu i) EU:n valvontaviranomaisen, ii) EU:n 
luottoluokituslaitoksen ja iii) strukturoituja tuotteita koskevan EU:n julkisen 
sertifiointielimen perustamiseen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja siihen liittyvät 
yksityiskohtaiset suositukset neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille 
ja parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
YKSITYISKOHTAISET SUOSITUKSET PYYDETYN ESITYKSEN SISÄLLÖKSI

1. Suositus 1 rahoitusalan vakautta ja paremmin toimivia rahoitusmarkkinoita 
koskeviksi toimenpiteiksi

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavalla säännöksellä olisi pyrittävä 
sääntelemään seuraavia seikkoja:

a) Pääomavaatimukset Sijoituspalveluyritysten, vakuutusyhtiöiden, luottolaitosten, 
perinteisten rahastojen (kuten yhteissijoitusyritysten ja eläkerahastojen tai 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten) on täytettävä pääomavaatimukset.
Riippumatta korkeariskisten sijoitusrahastojen ja yksityisen pääoman välineiden, 
mukaan lukien kommandiittiyhtiöt, oikeudellisista puitteista komission olisi 
varmistettava, että asianmukaiset pääomavaatimukset otetaan käyttöön kyseisen 
rahaston tai kyseisten rahastojen (mm. omaisuudenhoitoyhtiöiden) investointeja 
valvovissa laitoksissa ja että ne kattavat kaikki rahastot niiden 
rekisteröintipaikasta riippumatta.

b) EU:n luottoluokituslaitos Komission olisi perustettava EU:n luottoluokituslaitos 
edistämään kilpailua ja parantamaan avoimuutta tällä alalla. Komission olisi myös 
direktiivin 2006/48/EY tarkistuksen yhteydessä otettava käyttöön säännös, jossa 
säädetään, että silloin kun tarvitaan ulkoisen luottoluokituslaitoksen 
luottoluokitusta luottolaitoksen riskipainon laskemiseksi, vaaditaan myös EU:n 
luottoluokituslaitoksen tekemää luottoluokitusta.

c) Likviditeetti Komission olisi direktiiviä 2006/48/EY tarkistettaessa otettava 
käyttöön riskipainotteisen pääoman riittävyysvaatimukset likviditeettiriskien 
suhteen.

d) Arvostaminen Komission olisi esitettävä tarkkoja sääntöjä laittomien 
rahoitusvälineiden arvostamiselle, jotta sijoittajia ja rahoitusmarkkinoiden 
vakautta pystyttäisiin paremmin suojelemaan.

e) Perusarvopaperien välittäjät Perusarvopaperien välityspalveluja tarjoavia laitoksia 
koskevat pääomavaatimukset olisi saatettava vastaamaan rakenteen 
monimuotoisuutta ja epäselvyyttä tai julkisuutta, jotka perustuvat niiden 
kaupankäyntiin korkeariskisten sijoitusrahastojen ja yksityisen sijoituspääoman
kanssa. Erityisesti olisi tarkistettava direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
säännöksiä tämän tuloksen saavuttamiseksi.

f) Riskipääoma Komission olisi alettava välittömästi toteuttaa ehdotuksia, jotka on 
esitetty sen tiedonannossa ”Esteet pois pääomasijoitusrahastojen rajatylittäviltä 
sijoituksilta” ja esitettävä säädöstä, jolla yhdenmukaistettaisiin riskipääomaa 
koskeva EU:n lainsäädäntökehys ja siten varmistettaisiin, että pk-yrityksillä olisi 
rajatylittävät mahdollisuudet hankkia tällaisia pääomia Lissabonin 
toimintasuunnitelman mukaisesti.



PR\718451FI.doc 9/16 PE404.764v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

g) EU:n valvontaviranomainen Komission olisi perustettava EU:n 
valvontaviranomainen, joka kattaisi kaikki rahoituspalvelualat: pääomamarkkinat, 
arvopaperi-, vakuutus- ja pankkialat. Olisi myös mietittävä, olisiko perustettava 
kaksi tällaista valvontaviranomaista: yksi valvomaan vakavaraisuussääntöjä ja 
toinen liiketoiminnan sääntelyä.

2. Suositus 2 avoimuustoimenpiteiksi

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavalla säännöksellä olisi pyrittävä 
sääntelemään seuraavia seikkoja:

a) Omaisuudenhoitoyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden rekisteröinti ja luvat Komission 
olisi perustettava EU:n kehys sellaisten yhteisöjen rekisteröintiä ja lupia varten, 
jotka valvovat korkeariskisten sijoitusrahastojen tai yksityisten sijoituspääomien 
(mm. omaisuudenhoitoyhtiöiden) sijoituksia, ja tämän olisi perustuttava 
kertaluonteiseen ilmoittamiseen: kun lupa on annettu, kyseiset laitokset voisivat 
harjoittaa liiketoimiaan kaikkialla EU:ssa. Hyvin toimivien Euroopan yhtenäisten
rahoitusmarkkinoiden edistämiseksi komission olisi varmistettava, että 
omaisuudenhoitoyhtiöt julkistavat seuraavat seikat:

– niiden valvonnassa olevien rahastojen nimi ja kotipaikka

– omaisuudenhoitajien henkilöllisyys

– yhtiöiden maksamat tulospalkkiot ja bonukset

– johtajien ja muun investointivastuun omaavan henkilöstön palkat ja

– suhteet perusarvopaperien välittäjiin.

Tiedot olisi esitettävä yhtenäisessä muodossa (helpottamaan jäljempänä esitetyn 
tietokannan muodostamista).

b) Tukkuinvestointivälineiden ilmoittaminen (hyväksyminen) Jotta rahastoja 
kannustettaisiin sijoittautumaan unionin alueelle, komission olisi ehdotettava 
erillistä direktiiviä yhdessä unionin laajuisen sijoitusjärjestelmän kanssa, jota 
käsitellään parhaillaan, ja tätä direktiiviä olisi sovellettava EU:ssa toimivien
korkeariskisten rahastojen ja yksityisten sijoituspääomien markkinointiin ja 
jakeluun. Tämän järjestelmän olisi perustuttava kertaluonteiseen ilmoittamiseen:
kun lupa on myönnetty, investointivälineitä olisi voitava tarjota ammattilaisille ja 
yhteisösijoittajille kaikkialla EU:ssa. Hyvin toimivien Euroopan yhtenäisten 
rahoitusmarkkinoiden edistämiseksi komission olisi varmistettava, että 
sijoitusvälineet julkistavat seuraavat seikat:

– yleinen investointistrategia ja välitön ilmoittaminen siinä tapahtuvista 
muutoksista

– velkarahoitteisuus ja velkaantuminen
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– kokonaispalkkiot ja niiden jakautuminen (mukaan lukien henkilöstölle 
jaetut osakeoptiot)

– kerääntyneiden varojen lähde ja määrä

– aiempi toiminta

– riskinhallintajärjestelmän ja osakesalkkujen arvostamismenetelmät

– tiedot varainhoitajista ja

– hallintoyhtiön ja sen henkilöstön osuus rahastosta.

Tiedot olisi esitettävä yhtenäisessä muodossa (helpottamaan jäljempänä esitetyn 
tietokannan muodostamista).

c) Tietokanta Komission olisi perustettava kolmostason komiteoiden avulla unionin 
laajuinen rekisteröinti- ja lupatietokanta, johon rekisteröitäisiin sekä 
omaisuudenhallintayhtiöiden että sijoitusvälineiden tiedot edellä esitetyllä tavalla.
Kaikkien jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilla olisi oltava rajoittamaton pääsy 
tietokantaan. Tietokannan luokittelun olisi oltava julkista.

d) Sijoittajat Komission ja valvontaviranomaisten olisi varmistettava, että kyseisiin 
välineisiin sijoittavien olisi saatava riittävästi asianmukaisia ja vertailukelpoisia 
tietoja (esim. yhteissijoitusyritysten yksinkertaistetut tarjousesitteet ja 
perustiedot).

e) Yksityiset sijoituspääomat ja henkilöstön suojelu Komission olisi esitettävä 
direktiivin 2001/23/EY mukauttamista siten, että kyseisellä direktiivillä 
työntekijöille annettua suojaa, mukaan lukien oikeutta tiedonsaantiin ja 
kuulemiseen, sovellettaisiin silloinkin, kun yrityksen liiketoiminnan valvonta 
siirretään yksityisen sijoituspääoman liiketoimella.

3. Suositus 3 liiallista velkaantumista koskeviksi toimenpiteiksi

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavalla säännöksellä olisi pyrittävä 
sääntelemään seuraavia seikkoja:

a) Yksityisen sijoituspääoman velkarahoituksen rajoittaminen Komission olisi 
mukautettava pääomaa koskevaa direktiiviä 77/91/ETY ja otettava käyttöön 
säännöt, joilla määritettäisiin asianmukainen velkaantumistaso suhteessa kohteena 
olevaan yhtiöön ja unohtamatta tärkeiden toimijoiden (myös henkilöstön) laillisia 
oikeuksia; tällaiseen tasoon liittyen komission olisi vaadittava jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön liiallisen velkaantumisen yhteydessä verotusseuraamukset 
yksityisen sijoituspääoman rahastoille; näihin verotusseuraamuksiin olisi 
kuuluttava kyseisen velan korkojen verovähennysten poistaminen tai 
supistaminen jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

b) Pääoman ehtyminen Komission olisi mukautettava pääomaa koskevaa direktiiviä 
77/91/ETY ja asetettava vähimmäispääomatasot kohdeyhtiölle sen pitkäaikaisten 
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korkojen perusteella. Komission olisi myös viipymättä esitettävä sääntöjä 
kohdeyhtiön johtajia (ts. hallintoneuvoston jäseniä) koskevien vaatimusten 
yhdenmukaistamiseksi, osoittamaan, että pääoman vienti (mukaan lukien 
suoritetut maksut) tapahtuu kohdeyhtiön pitkän aikavälin intressien mukaisesti, 
mukaan lukien yhtiön pitkän aikavälin kasvu sekä tutkimus- ja kehitystarpeet.
Erityisesti yritysten hallinnointijärjestelmää koskevia EU:n vaatimuksia, joita ovat 
mm. direktiivin 1978/660/ETY säännökset, voitaisiin mukauttaa tämän tuloksen 
saavuttamiseksi.

c) Korkeariskisten sijoitusrahastojen velkarahoituksen rajoittaminen Komission olisi 
asetettava yläraja korkeariskisten sijoitusrahastojen velkaantumiselle EU:n 
rahoitusjärjestelmän vakauden säilyttämiseksi.

d) Strukturoitujen tuotteiden EU-rekisteröinti Komission olisi perustettava 
strukturoitujen tuotteiden julkinen EU-rekisteri.

4. Suositus 4 eturistiriitoja koskeviksi toimenpiteiksi

Euroopan parlamentti katsoo, että annettavalla säännöksellä olisi pyrittävä 
sääntelemään seuraavia seikkoja:

a) Investointipankit (perusarvopaperien välittäjät) – korkeariskiset sijoitusrahastot ja 
yksityinen sijoituspääoma Komission olisi arvioitava, vastaako perusarvopaperien
välittäjiä koskevien pääomavaatimusten tiukentaminen (suositus 1) 
asianmukaisesti luonnostaan syntyviä eturistiriitoja seuraavissa tapauksissa:

– perusarvopaperien välittäjien ja korkeariskisten sijoitusrahastojen välillä, 
jolloin ensin mainitun luottopäätökset (lainapäätökset) usein törmäävät 
viimeksi mainitun esittämiin tulospalkkioihin (sijoituspalvelujen kautta) ja

– investointipankkien ja yksityisen sijoituspääoman välillä, jolloin ensin 
mainitun luottopäätökset (lainapäätökset) usein törmäävät viimeksi mainitun 
esittämiin tulospalkkioihin (kauppapalvelujen kautta).

b) Komission olisi myös otettava käyttöön säännöt, joilla varmistetaan selvä ero 
investointiyhtiöiden asiakkailleen tarjoamien palveluiden (esim. 
perusarvopaperien välitys) ja niiden kaikkien muiden liikeyksiköiden välille 
(mukaan lukien omaisuudenhoitopalvelut, kaupankäynti omaan lukuun jne.).

– Yksityinen sijoituspääoma Komission olisi laadittava säännöt yksityisen 
sijoituspääoman yhteistyökumppanien ja kohdeyhtiön hallinnon (ja kaikkien 
muiden, jotka hyötyvät toimesta) välisten eturistiriitojen käsittelemiseksi. Näihin 
sääntöihin olisi liitettävä vaatimus kaikkien kohdeyhtiön johtajien
(hallintoneuvoston ja valvontaneuvoston jäsenten) tai henkilöstön saamien 
palkkioiden tai muiden kannustimien julkisesta ilmoittamisesta.

– Luottoluokituslaitokset Komission olisi laadittava säännöt nykyisten 
liiketoimintamallien ja nykyisten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden välisistä 
suhteista syntyvien eturistiriitojen käsittelemiseksi. 
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– Markkinoille pääsy ja keskittyminen: Komission kilpailuasioiden pääosaston olisi 
teetettävä tutkimus markkinoiden keskittymisestä seuraavilla rahoituspalvelujen 
aloilla: korkeariskiset sijoitusrahastot, yksityinen sijoituspääoma, 
investointipankit (jotka keskittyvät perusarvopaperien välitykseen) ja 
luottoluokituslaitokset.
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PERUSTELUT

Viime aikoina – paljon ennen kuin nykyinen rahoituskriisi puhkesi elokuussa 2007 – on oltu 
entistä huolestuneempia suuresti velkaantuneiden investointivälineiden, kuten korkeariskisten 
sijoitusrahastojen ja yksityisen sijoituspääoman, toiminnan vaikutuksista. Huolestumista on 
ilmaistu jäsenvaltioissa sekä eurooppalaisissa että kansainvälisissä rahoituslaitoksissa.
Vaihtoehtoinen investointiala – korkeariskiset sijoitusrahastot ja yksityinen sijoituspääoma –
eivät enää ole lokeroitunutta alaa, vaan tärkeitä toimijoita rahoitusmarkkinoilla.

Koska velkarahoitukseen on ollut helppo päästä, korkoprosentit ovat olleet alhaiset ja
kannattavuus suurta vuodesta 2000 vuoden 2007 puoliväliin ja monet yhteisösijoittajat ja 
muut sijoittajat ovat hakeneet suurempaa tuottoa, korkeariskisten sijoitusrahastojen ja 
yksityisen sijoituspääoman osuus kokonaisomaisuuden hoidosta on kasvanut merkittävästi. Ei 
ainoastaan niiden omaisuuden kasvu, vaan vielä enemmän intensiiviset sijoitustoimet ovat 
tehneet näistä välineistä merkittäviä markkinatoimijoita. Niiden painoarvo markkinoilla on 
kasvanut, mutta samaa ei voida sanoa niiden avoimuudesta1.  

Kansainväliset rahoituslaitokset ilmaisivat jo kesäkuussa 2007 – muutama kuukausi ennen 
kansainvälisen rahoituskriisin puhkeamista – useissa riippumattomissa raporteissa 
huolestumisensa järjestelmällisistä riskeistä ja korostivat asiaa myös useissa kansainvälisissä 
kokouksissa. Toukokuussa 2007 rahoitusalan vakautta käsitelleessä kokouksessa, Financial 
Stability Forumissa, suositeltiin, että rahoitusviranomaiset, yhteisösijoittajat ja korkeariskisten 
sijoitusrahastojen hoitajat ryhtyisivät uusiin toimiin lisätäkseen suojautumista mahdollisilta 
järjestelmällisiltä riskeiltä, jotka liittyvät korkeariskisiin sijoitusrahastoihin ja muihin suuresti 
velkarahoitteisiin laitoksiin. Samanlaista huolestuneisuutta ilmaisi myös EKP vuosien 2006 ja 
2007 raporteissa. Myös rahoituspalveluviranomainen ilmaisi saman huolestuneisuuden 
kesäkuussa 2007 yksityisen sijoituspääoman markkinoiden väärinkäytön, eturistiriitojen ja 
rahoituksen yhteydessä sekä riskinjaossa, joka yleensä liitetään velkarahoitteisiin 
yritysostoihin.

Euroopan parlamentti on useissa mietinnöissä esittänyt korkeariskisiä sijoitusrahastoja ja 
yksityistä sijoituspääomaa koskevia suosituksia Euroopan komissiolle – saamatta vastausta.
Heinäkuussa 2007 tekemässään päätöslauselmassa Euroopan parlamentti ilmaisi pahoittelunsa 
siitä, ettei siihen mennessä ollut täytetty tyydyttävällä tavalla Euroopan komission 
sitoutumista huolellisiin, riippumattomiin ja ammattitaitoisesti johdettuihin säännöllisiin 
vaikutusten arviointeihin. Komissio ei vielä ole vastannut.

Tätä mietintöä olisi tarkasteltava edellä kuvattu huomioon ottaen. Sääntelyn 
nykyaikaistamiseen on entistä suurempi tarve. Rahoitusmarkkinat yhdentyvät entisestään
maailmanlaajuisesti ja monimutkaistuvat, minkä vuoksi unionin sääntelyvälineet on 
nykyaikaistettava – ja unionin on kehitettävä valvontaa ja annettava säännöllisesti vastauksia, 
jotka ovat yhtä paljon ajan tasalla ja hienosäädettyjä kuin rahoitusmarkkinatkin. Ei olisi 
asianmukaista eikä oikein, jos toimittaisiin ikään kuin unionin nykyisten aikaisemmin

                                               
1 Ks. valmisteluasiakirja korkeariskisistä sijoitusrahastoista ja yksityisestä sijoituspääomasta, 17.3.2008.
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perustettujen sääntelyrakenteiden ei tarvitsisi olla yhtä nykyaikaisia ja innovatiivisia kuin 
toimijat, joita niillä säännellään. 

Yksityinen sijoituspääoma ja korkeariskiset sijoitusrahastot

Korkeariskiset sijoitusrahastot ja yksityinen sijoituspääoma ovat eri sijoitusvälineitä. Vaikka 
ne molemmat ovat jossain määrin säänneltyjä yksityisiä pääomayhteenliittymiä, jotka 
investoivat ja maksavat korvauksia hoitajilleen antamalla osuuksia rahaston voitoista, ne 
eroavat toisistaan investointistrategioissaan ja tuotteissa, joihin ne sijoittavat.

Yksityiset pääomasijoitusrahastot ovat ”yksityisiä” siinä mielessä, ettei niitä ole noteerattu ja 
että ne saavat pääomansa julkisten pääomamarkkinoiden ulkopuolisilta sijoittajilta. Ne 
voidaan jakaa riskipääomaan (jota käytetään uusien liiketoimien rahoittamiseen), pääoman 
laajentamiseen sidottuun pääomaan (jolla rahoitetaan nykyisten liiketoimien kasvua) ja 
yritysostorahastoihin, jotka yleensä pyrkivät hankkimaan toimivan julkisen yhtiön erittäin 
velkarahoitteisella yritysostolla. Nykyään yritysostorahastojen osuus on enemmän kuin 
60 prosenttia yksityisestä sijoituspääomasta ja niiden pitäisikin olla sääntelyn 
nykyaikaistamistarpeen tärkeänä kohteena.
Viranomaisilla ei ole riittävästi tietoja yksityisen sijoituspääoman julkisuuden laajuudesta, 
luonteesta ja omistussuhteista. Toistettakoon, että nykyistä varovaista EU-sääntelyä (kuten 
pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä) on tarkasteltava uudelleen, jotta nähtäisiin, 
kuuluvatko siihen EU-valvojat ja muut viranomaiset, joiden kanssa halutaan jakaa rahoituksen 
vakaus ja muu vastuu.

Niiden yhtiöiden, työntekijöiden, eläkeläisten ja kuluttajien kannalta katsottuna, joita 
yksityinen sijoituspääoma ja erityisesti velkarahoitteiset yritysostot koskevat välillisesti, ei 
EU:n investointeja suojaava lainsäädäntö tunnu asianmukaiselta, sillä asiaan suoraan liittyvät 
välilliset investoijat (kuten eläkerahastot) hyötyvät ammattisijoittajien poissulkemisesta. On 
syytä tarkastella, miten nämä haavoittuvat ryhmät voivat parhaiten hyötyä EU:n investointeja 
suojaavasta lainsäädännöstä.

Velkarahoitteiset yksityiset sijoituspääomat (erityisesti velkarahoitteiset yritysostot) saattavat 
monet yhtiöt haavoittuviksi ja ne voivat siksi tarvita joitain nykyisen kaltaisia, verotukseen 
liittyviä kevyitä kapitalisointisääntöjä EU-tasolla. Niiden taseen kuormittaminen veloilla on 
ilmeinen verotuksen sivutulos rahoitukseltaan epäterveissä yhtiöissä, joiden julkiset tulot 
samaan aikaan supistuvat; siten suositaan velantarjoajia, sen sijaan että annettaisiin 
hallituksille mahdollisuus rahoittaa Lissabonin tavoitteiden, kuten paremman koulutuksen, 
perusrakenteiden ja tutkimuksen, toteuttamista. Kohdeyhtiöt, jotka yksityinen sijoituspääoma 
ostaa yksityisesti, voivat myös kärsiä pääomansa heikkenemisestä (esim. liialliset osingot, 
joilla palkitaan yksityisen sijoituspääoman hoitajia; kohdeyhtiön pääoman muuttaminen 
velaksi siirtämällä piileviä varantoja ja myymällä varoja). Yksityiset sijoituspääomayhtiöt 
voivat siirtää riskin kohdeyhtiöön myös oikeudellisten puitteittensa perusteella (rajoitettu 
vastuu).

Korkeariskiset sijoitusrahastot ovat sijoitusvälineitä, jotka käyttävät laajalti sääntelemätöntä 
investointistrategiaa, sijoitustekniikkaa ja rahoitusvälineitä. Ne mukautuvat nopeasti 
markkinatilanteen muutoksiin ja pyrkivät tutkimaan markkinoiden heikkouksia etsiessään 
absoluuttista tuottoa, joka ei ole suhteessa osakemarkkinoiden ja 



PR\718451FI.doc 15/16 PE404.764v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

joukkovelkakirjamarkkinoiden tuottoihin. Tuoton (mutta myös tappion) maksimoimiseksi ne 
lainaavat tai myyvät monenlaisia monimutkaisia rahoitustuotteita, joilla voi olla korkea 
velkaantumisaste (johdannaiset, optiot) ja sitoutuvat dynaamiseen sijoitustekniikkaan, kuten 
ylimyyntiin. Niiden investointistrategiat vaihtelevat tapahtumaohjatuista (kuten 
sulautumisarbitraasi, aktiivit jne.) korkeariskiseen sijoituspääomaan (kuten 
markkinaneutraaliin, lyhytvaikutteiseen jne.), globaalimakro- tai suhteelliseen arvoon (kuten 
vaihtovelkakirja-arbitraasi, volatiliteetti jne.). Vaikka nämä kaikki piirteet eivät kuulu muille 
kollektiivisille investointivälineille (joita säännellään), monet muut rahoituslaitokset voivat 
käyttää tiettyjä osia niistä (kuten esim. investointipankkien omaisuudenmyyntiyksiköt).

Vaikka alan avoimuus on viime vuosina parantunut lähinnä yhteisösijoittajien, kuten 
eläkerahastojen tai jopa korkeariskisten sijoitusrahastojen, lisääntyneen painostuksen vuoksi, 
sitä on edelleen lisättävä (raportoinnilla ja tietojen antamisella, yhteisillä 
arviointistandardeilla, riskinhallinnalla, sisäisellä hallinnolla jne.).

Nykyisten EU-direktiivien ja asetusten monimutkaisuus yhdessä kaikissa jäsenvaltioissa 
vallitsevan korkeariskisten sijoitusrahastojen kansallisen sääntelyn vaihtelevuuden kanssa 
lisää avoimuuden puutetta ja ilmeisen korkeita palkkioita.1 Tämä vähentää kaupallisia paineita 
täyttää EU:n sisäisiä standardeja ja kannustaa näin ollen EU:n ulkopuoliseen rekisteröintiin ja 
investoimaan EU:n ulkopuolisiin tuotteisiin mieluummin kuin EU:n sisäisiin tuotteisiin.

Muita alan markkinaosapuolia

Korkeariskisillä sijoitusrahastoilla on merkittäviä liikesuhteita säänneltyihin investointi- ja 
kaupallisiin pankkeihin. Viimeksi mainittu toimii perusarvopaperien välittäjänä (myös 
rahoittamalla kauppaa) ja kaupan, myynnin ja muiden selvitysten, suoritusten ja 
omaisuudenhoidon kaltaisten palvelujen tarjoajana. Se myös tarjoaa toimitiloja 
korkeariskisten sijoitusrahastojen hoitajille. On arvioitu, että korkeariskiset sijoitusrahastot 
tuottivat investointipankeille 40–50 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä tuloja vuonna 
2006, mikä oli suurin piirtein 15–20 prosenttia kaikista teollisuustuloista investointipankeissa 
ja vastasi neljää prosenttia korkeariskisten sijoitusrahastojen hallinnassa samaan aikaan 
olleista varoista.2 Korkeariskisten sijoitusrahastojen avoimuus on kaiken kaikkiaan 
puutteellista ja johtuu niiden käyttämistä monista perusarvopaperien välittäjistä, joilla ei 
yleensä ole täydellistä kuvaa rahaston riskiprofiilista. Viimeksi mainittu on ratkaisevaa kun 
lasketaan pääomavaatimuksia. Huolestumista on esitetty sääntely- ja valvontaviranomaisten 
mahdollisista eturistiriidoista, kun pankit kahmivat korkeita palkkioita rahoittamalla kauppoja 
ja antamalla neuvoja ja joskus jopa kilpailemalla tarjolla olevien omaisuuksien ostamisesta.
Toinen huolenaihe on ollut se, että korkeariskiset sijoitusrahastot saavat vihjeitä vireillä 
olevista arvopaperivälityksistä ja muista julkaisemattomista uutisista, jotka voivat vaikuttaa 
pörssihintaan. Rahasto voisi hyötyä kaupasta, jota on käyty ennen julkistamista. Sitä vastoin 
viranomaisten on usein vaikea havaita tai osoittaa laittomia toimia.3

Koska korkeariskiset sijoitusrahastot investoivat strukturoituihin tuotteisiin, on todettava, 
että tiedottamista arvopaperistamisesta ja sopimusmarkkinoista (OTC-markkinoista) olisi 

                                               
1 Ks. myös: Naik, Narayan, Fung, William: ”Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest”, London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
2 Dresdner Kleinwort: ”Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?”, Dresdner Kleinwort Equity Research, 6. heinäkuuta 2007, s. 8.
3 International Herald Tribune, 2. tammikuuta 2007.
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parannettava. Tähän liittyen olisi käsiteltävä myös luottoluokituslaitosten toimintaa ja 
liikemalleja.

Nykyinen rahoitusalan epävakaus

Nykyisen rahoituskriisin aiheuttivat Yhdysvaltojen sub-prime-markkinat, mutta se on 
sittemmin laajentunut koskemaan koko rahoitusjärjestelmää markkinaosapuolten välisten 
yhteyksien vuoksi (investointivälineet, strukturoidut tuotteet, luottoluokituslaitokset jne.).
Osakemarkkinat kaiken kaikkiaan ovat kärsineet merkittäviä tappioita ja keskuspankkien on 
täytynyt injektoida rahaa markkinoille likviditeetin puutteen tasapainottamiseksi kasvavassa 
velkapaineessa. Kriisin koko syvyyttä ei vielä tiedetä.

Yhtenäiset toimintatavat

Nykyisestä rahoituskriisistä ei pidä syyttää suoraan korkeariskisiä sijoitusrahastoja ja 
yksityistä sijoituspääomaa. Kriisi on osoittanut kuitenkin korkeariskisten sijoitusrahastojen ja 
yksityisen sijoituspääoman toiminnan haavoittuvuuden ja suuren riippuvuuden muista 
päätoimijoista kuten investointipankeista, arvopaperistamisvälineistä ja 
luottoluokituslaitoksista. Siksi korkeariskisten sijoitusrahastojen ja yksityisen sijoituspääoman
uutta ja parempaa sääntelyä ei voida erottaa muiden rahoitusalan toimijoiden paremman 
sääntelyn tarpeesta. Tämä keskinäinen riippuvuus edellyttää yhtenäisiä ja johdonmukaisia 
sääntelytapoja – jotka perustuvat kilpailuedellytysten varmistamiseen ja kaikkia tärkeimpiä 
toimijoita koskevaan ”neutraaliin” sääntelyyn.

Kaikki sijoittajat, kuluttajat ja rahoitusmarkkinat sellaisenaan hyötyvät asianmukaisesta ja 
nykyaikaisesta sääntelystä. Se edistää rahoitusalan vakautta, Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamista, yhtiöiden pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta globaalissa 
taloudessa, työllisyyttä – ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Hyvin toimivat rahoitusmarkkinat 
perustuvat markkinoiden avoimuuteen ja luottamukseen.

Nykyistä sääntely- ja valvontakehystä on nykyaikaistettava ja parannettava lisäämällä 
avoimuutta, ratkaisemalla eturistiriidat ja vahvistamalla rahoitusalan vakautta.
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