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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa 
riskikapitalifondide kohta
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0860),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0490/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määrusega tuleks kehtestada 
ühtsed eeskirjad kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide laadi kohta, eelkõige 
portfelliettevõtjate kohta, millesse 
kvalifitseeruvatel riskikapitalifondidel on 
lubatud investeerida, ning investeerimiseks 
kasutatavate instrumentide kohta. See on 
vajalik selleks, et oleks võimalik selgelt 
eristada kvalifitseeruvat riskikapitalifondi 
muudest alternatiivsetest 
investeerimisfondest, mille 
investeerimisstrateegiad on vähem 
spetsialiseerunud (nt investeeringud 
börsivälistessse ettevõtetesse).

(7) Käesoleva määrusega tuleks kehtestada 
ühtsed eeskirjad kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide laadi kohta, eelkõige 
portfelliettevõtjate kohta, millesse 
kvalifitseeruvatel riskikapitalifondidel on 
lubatud investeerida, ning investeerimiseks 
kasutatavate instrumentide kohta. See on 
vajalik selleks, et oleks võimalik selgelt 
eristada kvalifitseeruvat riskikapitalifondi 
muudest alternatiivsetest 
investeerimisfondest, mille 
investeerimisstrateegiad on vähem 
spetsialiseerunud (nt investeeringud 
börsivälistessse ettevõtetesse või 
kinnisvarasse).

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kooskõlas eesmärgiga piiritleda täpselt 
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, 
mis on hõlmatud käesoleva määrusega, 
ning tagamaks, et nad keskenduvad kapitali 
võimaldamisele väikestele ettevõtjatele, 
kes on oma äritegevuse algetapis, tuleks 
nimetust „Euroopa riskikapitalifond” 
kasutada üksnes nende fondide puhul, kes 
annavad vähemalt 70 % oma kapitali 
sissemaksete ja sissenõudmata märgitud 
kapitali kogusummast sellistele 
ettevõtjatele omakapitali või 

(8) Kooskõlas eesmärgiga piiritleda täpselt 
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, 
mis on hõlmatud käesoleva määrusega, 
ning tagamaks, et nad keskenduvad kapitali 
võimaldamisele väikestele ettevõtjatele, 
kes on oma äritegevuse algetapis, on 
kvalifitseeruvad riskikapitalifondid need 
fondid, kes investeerivad vähemalt 70 % 
oma kapitali sissemaksete ja sissenõudmata 
märgitud kapitali kogusummast sellistesse 
ettevõtetesse.
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kvaasiomakapitali investeerimisvahendite 
vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et võimaldada 
riskikapitalifondide valitsejatele oma 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
investeeringute tegemisel ja likviidsuse 
haldamisel teatavat paindlikkust, tuleks 
lubada järelturul kauplemist maksimaalselt 
kuni 30 % ulatuses kapitali sissemaksete ja 
sissenõudmata kapitaliinvesteeringute 
kogusummast. Selle piirmäära arvutamisel 
ei tuleks arvesse võtta lühiajalisi sularaha 
ja raha ekvivalendi hoiuseid.

(10) Selleks et võimaldada 
riskikapitalifondide valitsejatele oma 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
investeeringute tegemisel ja likviidsuse 
haldamisel teatavat paindlikkust, tuleks 
lubada kauplemist, näiteks 
mittekvalifitseeruvate portfelliettevõtjate 
aktsiate või osakutega, maksimaalselt kuni 
30 % ulatuses kapitali sissemaksete ja 
sissenõudmata kapitaliinvesteeringute 
kogusummast. Selle piirmäära arvutamisel 
ei tuleks arvesse võtta sularaha ja raha 
ekvivalendi hoiuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (14) Tagamaks, et kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide osakuid või aktsiaid 
turustatakse investoritele, kellel on 
teadmised, kogemused ja suutlikkus võtta 
riske, mida need fondid endas kätkevad, 
ning selleks, et investorid ei kaotaks 
usaldust kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide vastu, tuleks 
kehtestada teatavad konkreetsed 

(14) Tagamaks, et kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide osakuid või aktsiaid 
turustatakse investoritele, kellel on 
teadmised, kogemused ja suutlikkus võtta 
riske, mida need fondid endas kätkevad, 
ning selleks, et investorid ei kaotaks 
usaldust kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide vastu, tuleks 
kehtestada teatavad konkreetsed 
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kaitsemeetmed. Seepärast tuleks 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
osakuid või aktsiaid üldiselt turustada 
üksnes investoritele, kes on kutselised 
kliendid või keda võib käsitleda kutseliste 
klientidena vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivile 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ. See 
kategooria hõlmab riskikapitalifondide 
valitsejaid, kes ise investeerivad 
riskikapitalifondidesse. Piisavalt laia 
riskikapitalifondide investorite baasi 
olemasoluks oleks samuti soovitatav, et 
kvalifitseeruvatele riskikapitalifondidele 
oleks juurdepääs ka teatavatel teistel 
investoritel, sealhulgas varakatel 
üksikisikutel. Kõnealuste teiste investorite 
jaoks tuleks siiski sätestada konkreetsed 
kaitsemeetmed tagamaks, et 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
osakuid või aktsiaid turustatakse üksnes 
investoritele, kellel on sellisteks 
investeeringute tegemiseks asjakohane 
profiil. Nende kaitsemeetmetega 
välistatakse turustamine perioodiliste 
säästuplaanide kasutamise kaudu.

kaitsemeetmed. Seepärast tuleks 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
osakuid või aktsiaid üldiselt turustada 
üksnes investoritele, kes on kutselised 
kliendid või keda võib käsitleda kutseliste 
klientidena vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivile 2004/39/EÜ 
finantsinstrumentide turgude kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ. See 
kategooria hõlmab riskikapitalifondide 
valitsejaid, kes ise investeerivad 
riskikapitalifondidesse. Piisavalt laia 
riskikapitalifondide investorite baasi 
olemasoluks oleks samuti soovitatav, et 
kvalifitseeruvatele riskikapitalifondidele 
oleks juurdepääs ka teatavatel teistel 
investoritel, sealhulgas varakatel 
üksikisikutel. Kõnealuste teiste investorite 
jaoks tuleks siiski sätestada konkreetsed 
kaitsemeetmed tagamaks, et 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
osakuid või aktsiaid turustatakse üksnes 
investoritele, kellel on sellisteks 
investeeringute tegemiseks asjakohane 
profiil. Nende kaitsemeetmetega 
välistatakse turustamine perioodiliste 
säästuplaanide kasutamise kaudu. Lisaks 
tuleks riskikapitalifondi valitseja juhtidele 
võimaldada investeerimist
kvalifitseeruvasse riskikapitalifondi, mida 
nad valitsevad.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Komisjonil peaks olema ka õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid ELi toimimise lepingu 
artikli 291 kohaste rakendusaktidega ning 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määruse (EL) 
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ) 
artiklile 15. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele tuleks teha 
ülesandeks koostada artiklis 15 osutatud 
teatamismenetluse vormi ja meetodi 
rakenduslikud tehnilised standardid.

(29) Komisjonil peaks olema ka õigus 
võtta vastu rakenduslikud tehnilised 
standardid ELi toimimise lepingu 
artikli 291 kohaste rakendusaktidega ning 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määruse (EL) 
nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse 
otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ) 
artiklile 15. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele tuleks teha 
ülesandeks koostada käesolevas määruses 
osutatatud teatamise vormi rakenduslikud 
tehnilised standardid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täpsustamiseks tuleks komisjonile 
anda volitused võtta vastu õigusakte 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 käesolevas määruses osutatud 
künniste arvutamise ja seire meetodite 
täpsustamiseks, ning täpsustada huvide 
konflikti liigid, mida riskikapitalifondi 
juhid peavad vältima, ning sellega seoses 
võetavad meetmed. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.

(30) Käesolevas määruses sätestatud 
nõuete täpsustamiseks tuleks komisjonile 
anda volitused võtta vastu õigusakte 
kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 käesolevas määruses osutatud 
künniste arvutamise ja seire meetodite 
täpsustamiseks, ning täpsustada huvide 
konflikti liigid, mida riskikapitalifondi 
juhid peavad vältima, ning sellega seoses 
võetavad meetmed. On eriti oluline, et 
komisjon viiks oma ettevalmistava töö 
käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil.
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
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edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva põhjenduse sisu tuleks viia põhjenduse 30 viimasesse lausesse, kuna see on 
delegeeritud õigusaktide standardpõhjenduse lahutamatu osa.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Tuleb tagada, et komisjon hindaks 
korrapäraselt riskikapitalituru 
toetamiseks liidus kasutatavate avalike 
kavade tõhusust.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) Tagamaks, et Euroopa 
riskikapitalifondidele antavat riigiabi 
reguleerivad eeskirjad edendaksid 
tõhusalt innovatsiooni, kaitstes samal ajal 
ausat konkurentsi, on väga oluline 
teaduse ja innovatsiooni voliniku ning 
konkurentsivoliniku vaheline tihe 
koostöö.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 c) Riskikapitali investeeringuid 
keskkonnahoidlikku tehnoloogiasse tuleb 
tunnustada ELi majanduse 
ümberkujundamise olulise tegurina, 
võttes arvesse ELi eesmärki olla energia-
ja ressursitõhususe alal maailmas 
juhtpositsioonil. Seetõttu peaks komisjon 
esitama 2012. aasta lõpuks aruande 
õiguslike võimaluste kohta, kuidas luua 
regulatiivsed stiimulid riskikapitali 
investeeringute meelitamiseks 
keskkonnahoidlikku tehnoloogiasse.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „kvalifitseeruv riskikapitalifond” –
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, 
kes investeerib vähemalt 70 % oma kapitali 
sissemaksete ja sissenõudmata märgitud 
kapitali kogusummast kvalifitseeruvatesse 
investeeringutesse;

a) „kvalifitseeruv riskikapitalifond” –
ühiseks investeerimiseks loodud kinnise 
struktuuriga ettevõtja, kes investeerib 
vähemalt 70 % oma kapitali sissemaksete 
ja sissenõudmata märgitud kapitali 
kogusummast kvalifitseeruvatesse 
investeeringutesse ja mille peakontor on 
liikmesriigi territooriumil;

Or. en

Selgitus

Euroopa riskikapitalifondid peaksid olema kinnised, et nende osakuid ei saaks vahetada 
sularaha või väärtpaberite vastu enne nende likvideerimist. Lisaks peaksid need fondid asuma 
ELis, et vältida ELi fondivalitseja poolt valitsetavate fondide loomist maksuparadiisides 
maksustamise vältimise või regulatiivse arbitraaži eesmärgil.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „kvalifitseeruvad investeeringud” –
omakapitali või kvaasiomakapitali 
investeerimisvahendid,

c) „kvalifitseeruvad investeeringud” – üks 
järgmistest instrumentidest:

i) omakapitali või kvaasiomakapitali 
investeerimisvahendid,

i) mille on emiteerinud kvalifitseeruv 
portfelliettevõtja ning mille on 
kvalifitseeruv riskikapitalifond omandanud 
kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt otse, 
või

– mille on emiteerinud kvalifitseeruv 
portfelliettevõtja ning mille on 
kvalifitseeruv riskikapitalifond omandanud 
kvalifitseeruvalt portfelliettevõtjalt otse,

ii) mille on emiteerinud kvalifitseeruv 
portfelliettevõtja kvalifitseeruva 
portfelliettevõtja emiteeritud 
kapitaliväärtpaberi vastu, või

– mille on emiteerinud kvalifitseeruv 
portfelliettevõtja kvalifitseeruva 
portfelliettevõtja emiteeritud 
kapitaliväärtpaberi vastu, või

iii) mille on emiteerinud ettevõtja, kes on 
kvalifitseeruva portfelliettevõtja 
enamusosalusega tütarettevõtja, ning mille 
on omandanud kvalifitseeruv 

– mille on emiteerinud ettevõtja, kes on 
kvalifitseeruva portfelliettevõtja 
enamusosalusega tütarettevõtja, ning mille 
on omandanud kvalifitseeruv 
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riskikapitalifond kvalifitseeruva 
portfelliettevõtja emiteeritud 
omakapitaliinstrumendi vastu;

riskikapitalifond kvalifitseeruva 
portfelliettevõtja emiteeritud 
omakapitaliinstrumendi vastu, või
ii) ühe või mitme muu kvalifitseeruva 
riskikapitalifondi osakud või aktsiad;

Or. en

Selgitus

Euroopa riskikapitalituru vahendite kaasamise keskkonda tuleks tugevdada, lisades 
kvalifitseeruvate investeeringute hulka lisaks omakapitali ja kvaasiomakapitali 
investeerimisvahenditele ka teiste Euroopa riskikapitalifondide osakud või aktsiad. Sellega 
võetakse arvesse teistesse Euroopa riskikapitalifondidesse tehtavate investeeringute kasvavat 
tähtsust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” –
ettevõtja, kes kvalifitseeruva 
riskikapitalifondi poolt investeeringu 
tegemise ajal ei ole noteeritud reguleeritud 
turul vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punktis 14 kindlaks 
määratule, kes annab tööd alla 
250 inimesele, kelle aastakäive ei ületa 
50 miljonit eurot või kelle aastane 
bilansimaht ei ületa kokku 43 miljonit 
eurot, ning kes ise ei ole ühiseks 
investeerimiseks loodud ettevõtja;

d) „kvalifitseeruv portfelliettevõtja” –
ettevõtja:

i) kes kvalifitseeruva riskikapitalifondi 
poolt investeeringu tegemise ajal ei ole 
noteeritud reguleeritud turul 
direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 14 tähenduses,

ii) kes on asutatud vähem kui viis aastat 
tagasi,
iii) kes annab tööd vähem kui 
250 inimesele,
iv) kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit 



PE483.701v01-00 14/27 PR\893715ET.doc

ET

eurot või kelle aastane bilansimaht ei ületa 
kokku 43 miljonit eurot,

v) kes ise ei ole ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtja,

vi) kes – välja arvatud Euroopa 
riskikapitalifondid ja finantstehnoloogia 
pakkujad – ei ole finantstoote või -teenuse 
pakkuja,
vii) kes ei ole asutatud kolmandas riigis, 
mida iseloomustavad maksude 
puudumine või nominaalmaksumäärad, 
tulemusliku teabevahetuse puudumine 
välismaiste maksuametitega ning õigus-
või haldusnormide läbipaistmatus või kus 
ei nõuta märkimisväärset kohalolekut või 
mis reklaamib ennast eraldiseisva 
eksterritoriaalse finantskeskusena;

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et kvalifitseeruvad portfelliettevõtjad on vähem kui viis aastat vanad, et 
vähendada riskikapitali tegevusloa väärkasutamise ohtu, nt vanemate ja kiiremini kasvavate 
ettevõtete rahastamist. Lisaks sellele tuleks käesolevas määruses kvalifitseeruva 
portfelliettevõtja määratlusest jätta välja finantstoote või -teenuse pakkujad. Samuti peaks 
määrus takistama Euroopa riskikapitalifonde investeerimast ettevõtjatesse, mis asuvad 
maksuparadiisides maksudest või õiguslike nõuete täitmisest hoidumise eesmärgil.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
koostab regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud, et täpsustada mõisted 
„finantstoote või -teenuse pakkuja” ja 
„finantstehnoloogia pakkuja”, millele on 
osutatud lõike 1 punkti d alapunktis vi.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile …*.
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Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
___________________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riskikapitalifondi valitseja tagab, et 
kvalifitseeruvate investeeringute kõrval 
muud vara soetades ei kasutata fondi 
kapitali sissemaksete ja sissenõudmata 
märgitud kapitali kogusummast rohkem 
kui 30 % muude kui kvalifitseeruvate 
investeeringute tarvis; selle piirmäära 
arvutamisel ei võeta arvesse lühiajalisi 
sularaha ja raha ekvivalendi hoiuseid. 

1. Riskikapitalifondi valitseja tagab, et 
kvalifitseeruvate investeeringute kõrval 
muud vara soetades ei kasutata fondi 
kapitali sissemaksete ja sissenõudmata 
märgitud kapitali kogusummast rohkem 
kui 30 % muude kui kvalifitseeruvate 
investeeringute tarvis. Selle piirmäära 
arvutamisel ei võeta arvesse sularaha ja 
raha ekvivalendi hoiuseid. 

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata investeeringute 
suhtes, mida teevad riskikapitalifondi 
valitseja juhid nende valitsetavatesse 
kvalifitseeruvatesse 
riskikapitalifondidesse.



PE483.701v01-00 16/27 PR\893715ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Töötajate õiguste kaitse

Riskikapitalifondide valitsejad 
tunnustavad nende enamusosalusega
ettevõtete töötajate töölepingutes 
sisalduvaid õigusi ja kohustusi vastavalt 
nõukogu 12. märtsi 2001. aasta 
direktiivile 2001/23/EÜ ettevõtjate, 
ettevõtete või nende osade üleminekul 
töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta1.
_____________
EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Selgitus

Määruses tuleks tagada Euroopa riskikapitalifondide valitsejate otsese kontrolli all olevate 
ettevõtete töötajate õiguste kaitse vastavalt nõukogu direktiivile 2001/23/EÜ.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Teabe avaldamine kontrolli omandamise 

kohta
Euroopa riskikapitalifondide valitsejate 
suhtes kohaldatakse direktiivi 2011/61/EL 
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artiklit 28.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – esimene a lõik ja esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutatava hindamiskorraga tagatakse, et 
varasid hinnatakse ning varade väärtust 
arvutatakse vähemalt üks kord aastas. 
Hindamine viiakse läbi iga kord, kui 
kvalifitseeruv riskikapitalifond kapitali 
märkimisväärselt suurendab või 
vähendab.
Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt 
artiklile 23 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täpsustada hindamiskorda, mida tuleb 
kasutada tagamaks, et Euroopa 
riskikapitalifondide varad on õigesti 
hinnatud.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Depositoorium

1. Fondivalitseja tagab, et iga tema 
valitsetava Euroopa riskikapitalifondi 
kohta määratakse üks depositoorium 
kooskõlas direktiivi 2011/61/EL artikliga 
21. Depositooriumi suhtes kohaldatakse 
direktiivi 2011/61/EL artikli 21 sätteid.



PE483.701v01-00 18/27 PR\893715ET.doc

ET

2. Käesoleva artikli ühesuguse 
kohaldamise tagamiseks koostab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et 
täpsustada Euroopa riskikapitalifondi 
depositooriumi ülesanded.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab kõnealused regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile …*.
Komisjonile delegeeritakse volitused võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1095/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
_________________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Depositooriumi määramine on investorikaitsekava põhielement. Depositoorium tagab varade 
hoidmise ja järelevalve rahavoogude üle ning täidab järelevalveülesandeid. Eurofondide 
direktiivis nõutakse depositooriumi määramist ühisinvesteerimisettevõtjate jaoks. See 
põhimõte on integreeritud ka direktiivi alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta. 
Ühenduse raamistiku järjepidevuse tagamiseks tuleks depositoorium määrata ka Euroopa 
riskikapitalifondide jaoks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) riskikapitalifondi valitsejale saada 
olevate omavahendite summa, samuti 
üksikasjalik avaldus selle kohta, miks on 
fondivalitseja seisukohal, et nendest 
omavahenditest jätkub piisavate inim- ja 
tehniliste ressursside säilitamiseks, mida 
on vaja tema kvalifitseeruvate 
riskikapitalifondide nõuetekohaseks 
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valitsemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kvalifitseeruva riskikapitalifondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärkide 
kirjeldus, sealhulgas kvalifitseeruvate 
portfelliettevõtjate ja muude varade liikide
kirjeldus, millesse kvalifitseeruv 
riskikapitalifond võib investeerida, 
tehnikad, mida see võib kasutada, ning 
kõik kohaldatavad investeerimispiirangud;

b) kvalifitseeruva riskikapitalifondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärkide 
kirjeldus, sealhulgas kvalifitseeruvate 
portfelliettevõtjate liikide ja
mittekvalifitseeruvate investeeringute
kirjeldus, mida kvalifitseeruv 
riskikapitalifond võib teha, tehnikad, mida 
see võib kasutada, ning kõik kohaldatavad 
investeerimispiirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) riskikapitalifondi valitseja tasu 
arvutamise kirjeldus;

e) riskikapitalifondi juhatuse liikmete tasu 
arvutamise kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti b kohaldatakse mutatis mutandis 
kvalifitseeruvate riskikapitalifondide 
suhtes, mis investeerivad teistesse 
kvalifitseeruvatesse 
riskikapitalifondidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Riskikapitalifondide valitsejad 
esitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele lõikes 1 
osutatud teabe standardvormis. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve koostab 
rakenduslike tehniliste standardite 
eelnõud, milles täpsustatakse kõnealune 
standardvorm.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt 
…*.
Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
esimeses lõigus osutatud rakenduslikud 
tehnilised standardid määruse (EL) nr 
1095/2010 artiklis 15 sätestatud korras.
___________
*Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt
[sisestada kuupäev].

4. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
esitab kõnealused rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud komisjonile hiljemalt
…*.

___________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kuus kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab 
keskandmebaasi, mis on interneti kaudu 
avalikult kättesaadav ning milles on 
loetletud kõik käesoleva määruse kohaselt 
Euroopa Liidus registreeritud 
riskikapitalifondide valitsejad.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab 
keskandmebaasi, mis on interneti kaudu 
avalikult kättesaadav ning milles on 
loetletud kõik käesoleva määruse kohaselt 
Euroopa Liidus registreeritud 
riskikapitalifondide valitsejad. 
Keskandmebaas sisaldab kogu teavet, 
mida on nõutud artikli 12 lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused ja Euroopa 1. Pädevad asutused teevad käesoleva 
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Väärtpaberiturujärelevalve teevad 
käesoleva määruse kohaste vastavate 
ülesannete teostamisel vajaduse korral
koostööd.

määruse kohaldamisel Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega koostööd
kooskõlas määrusega (EL) nr 1095/2010.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nad vahetavad kogu vajalikku teavet ja 
dokumente, mis on vajalikud käesoleva 
määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja 
heastamiseks.

2. Pädevad asutused esitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvele viivitamata 
kogu teabe, mis on vajalik tema 
ülesannete täitmiseks määruse (EL) nr 
1095/2010 kohaselt. Eelkõige vahetavad
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja 
pädevad asutused kogu teavet ja 
dokumente, mis on vajalikud käesoleva 
määruse rikkumiste kindlakstegemiseks ja 
heastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 2 lõike 3 või artikli 8 lõike 5 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 

5. Artikli 2 lõike 3 või artikli 8 lõike 5 
alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 
jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 



PR\893715ET.doc 23/27 PE483.701v01-00

ET

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kolme kuu 
võrra.

Or. en

Selgitus

Majandus- ja rahanduskomisjon kasutab delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete 
esitamiseks tavaliselt 3+3 kuulist tähtaega.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 

personal ja ressursid
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
hindab …* personali- ja ressursivajadusi, 
mis tulenevad tema volituste ja ülesannete 
ülevõtmisest vastavalt käesolevale 
määrusele, ning esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komisjonile 
sellekohase aruande.
___________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) käesoleva määruse mõju 
riskikapitaliturule ning Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
…/… (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–
2020. aasta raamprogrammi Horisont 
2020) I lisa II osas käsitletud 
juhtpositsioonile tööstuses ja III osas 
käsitletud ühiskonnaprobleemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) liikmesriikide poolt käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud 
haldusmeetmete ja sanktsioonide 
tulemuslikkus, proportsionaalsus ja 
kohaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) Euroopa riskikapitalifondide 
investeeringute geograafiline ja 
valdkondlik jaotus.

Or. en
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SELETUSKIRI

Praegune olukord

Ettevõtlusalane innovatsioon ei loo mitte ainult väärtust ja töökohti, vaid on hädavajalik ka 
ühiskonna sotsiaalse ja ökoloogiline ümberkujundamise jaoks. Ometi on ELis sellisest 
innovatsioonist pidev puudus. See tuleneb peamiselt asjaolust, et ELis on praegu liiga vähe 
innovatiivseid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (IVKE). 
Euroopa IVKEdel on jätkuvalt raske leida rahalisi vahendeid oma äri alustamiseks ja 
laiendamiseks. Eelkõige pangad ei soovi sageli rahastada innovatiivseid alustavaid VKEsid, 
mis kätkevad endas mitmeid puudusi, nagu kõrge riskitase, väiksus, läbiproovimata 
ärimudelid ja väike tootlus.

Seepärast on vaja pakkuda IVKEde rahastamiseks alternatiivseid allikaid. Siin mängivad 
riskikapitalifondid innovatsiooni investeerimise kaudu tähtsat rolli. Nad pakuvad omakapitali 
või kvaasiomakapitali vahendeid alustavatele firmadele ja väikeettevõtetele, millel on 
pikaajaline kasvupotentsiaal, peamiselt nende varajase turuarenduse rahastamiseks. Erinevalt 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatest fondidest (mis keskenduvad peamiselt 
ülevõtmistele), investeerivad riskikapitalifondid ettevõtetesse pikaajaliselt koos ettevõtjatega.

Kuid empiirilised tõendid näitavad, et ELi riskikapitaliturg on USAga võrreldes 
vähearenenud. Mandri-Euroopa riskikapitalifondid on palju väiksemad kui USA fondid ning 
teevad vähem investeeringuid väiksemasse arvu ettevõtetesse ning investeerivad ettevõtte 
kohta vähem raha. Lisaks sellele on USA riskikapitalifondid valmis tegema rohkem 
investeeringuid seemneetapis, samal ajal kui Euroopa fondid kipuvad keskenduma 
hilisematele etappidele, mis on küll turvalisem valik, kuid pakub väiksemat tootlust.

Euroopa riskikapitali viletsa seisu üks peamisi põhjuseid on kindlasti ELi riskikapitalituru 
killustatus. Sektor ei ole saavutanud kriitilist massi, sest tegutseda tuleb erinevate õiguslike ja 
regulatiivsete režiimidega liikmesriikides, mis muudab piiriülese investeerimise keerukamaks. 
Raportöör on seepärast seisukohal, et integreeritud ja sujuvalt toimiva riskikapitalituru 
loomine Euroopas võiks otsustavalt parandada Euroopa riskikapitali tulemusi ning seeläbi 
soodustada noorte ja väga innovatiivsete Euroopa ettevõtete arengut.

Ettepaneku sisu

Raportöör väljendab heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus Euroopa riskikapitalifondide 
kohta, sest see sätestab ühtsed eeskirjad riskikapitalifondide osakute või aktsiate 
turustamiseks. 
Uus raamistik võimaldab usaldusväärse, turvalise ja õiguslikult stabiilse turustamiskeskkonna 
loomise abil Euroopa riskikapitalifondidel ELis vabalt kapitali kaasata ja investeerida. 

Täpsemalt sisaldab ettepanek järgmist: 

– Euroopa riskikapitalifondi selge määratlus, mis hõlmab järgmisi olulisi nõudeid: i) 
fond investeerib vähemalt 70% kapitali sissemaksete kogusummast VKEdesse; ii) fondi 
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valitsetavate varade kogumaht ei ületa 500 miljoni euro künnist; iii) fond pakub VKEdele 
omakapitali või kvaasiomakapitali vahendeid („värske kapital”); ning iv) fond ei kasuta 
võimendust (s.t fond ei investeeri rohkem kapitali kui investorid on sisse maksnud ja seega ei 
ole tal võlgu). Lühiajaline laenamine peaks olema lubatud üksnes selleks, et fond saaks katta 
erakorralised likviidsusvajadused.

– Ühtsed eeskirjad investorite kategooriate kohta, kes on kõlblikud investeerima 
Euroopa riskikapitalifondidesse. Kvalifitseeruvate fondide osakuid või aktsiaid võib turustada 
üksnes nendele investoritele, keda tunnustatakse vastavalt direktiivile 2004/39/EÜ kutseliste 
investoritena, ning teatavatele muudele traditsioonilistele riskikapitaliinvestoritele (nt 
varakatele üksikisikutele ja äriinglitele). 

– Ühtsed registreerimise nõuded kõikidele riskikapitalifondide valitsejatele ning ELis 
kehtiv tegevusluba, mis võimaldab juurdepääsu kõigile aktsepteeritavatele investoritele 
kõikjal ELis ja aitab luua võrdseid võimalusi kõigile riskikapitaliturul osalejatele.

– Minimaalsed läbipaistvuse, korralduslikud ja äritegevuse nõuded, mida fondivalitsejad 
peavad täitma. 

Raportööri seisukoht

Raportöör toetab riskikapitali käsitleva määruse ettepaneku põhielemente, kuid teeb ka mitu 
muudatusettepanekut.

Esimene muudatusettepanekute rühm puudutab kvalifitseeruva riskikapitalifondi määratlust 
(artikli 3 punkt a). Raportöör on seisukohal, riskikapitalifondid peaksid olema kinnised 
tagamaks, et nende osakuid ei saa vahetada sularaha või väärtpaberite vastu kuni nende 
likvideerimiseni. Selline säte tagab, et Euroopa riskikapitalifondid on kaitstud ootamatu suure 
raha väljavõtmise eest fondide aktsiate ja osakute omanike poolt. Lisaks sellele on raportöör 
seisukohal, et Euroopa riskikapitalifondid peaksid asuma ELis, et vältida ELi fondivalitseja 
poolt valitsetavate fondide loomist maksuparadiisides maksustamise vältimise või regulatiivse 
arbitraaži eesmärgil. 

Raportöör soovib tugevdada riskikapitalituru vahendite kaasamise keskkonda, lisades 
kvalifitseeruvate investeeringute hulka lisaks omakapitali ja kvaasiomakapitali 
investeerimisvahenditele ka teiste Euroopa riskikapitalifondide osakud või aktsiad (artikli 3 
punkt b). Sellega soovib raportöör võtta arvesse teistesse Euroopa riskikapitalifondidesse 
tehtavate kasvavate investeeringute tähtsust.

Raportöör teeb ka mitu muudatusettepanekut kvalifitseeruva portfelliettevõtja määratluse 
kohta Euroopa riskikapitalifondide määruses (artikli 3 punkt d). Esimene muudatusettepanek 
puudutab finantstoote või -teenuse pakkujate väljajätmist kvalifitseeruva portfelliettevõtja 
määratlusest, v.a Euroopa riskikapitalifondid ja finantstehnoloogia pakkujad. Raportöör teeb 
samuti ettepaneku keelustada kvalifitseeruva portfelliettevõtja asumine maksuparadiisis või 
pangasaladusega kaitstud jurisdiktsioonis, et vähendada maksudest kõrvalehoidumise 
võimalusi. Kolmanda muudatusettepanekuga püütakse tagada, et kvalifitseeruvad 
portfelliettevõtjad on vähem kui viis aastat vanad, et vähendada riskikapitali tegevusloa 
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väärkasutamise ohtu, nt vanemate ja kiiremini kasvavate ettevõtete rahastamist. 

Raportöör tuletab meelde, et vastavalt nõukogu direktiivile 2001/23/EÜ tuleks määruses 
samuti tagada Euroopa riskikapitalifondide valitsejate otsese kontrolli all olevate ettevõtete 
töötajate õiguste kaitse. 

Raportöör on seisukohal, et fondivalitseja peab tagama iga tema valitsetava Euroopa 
riskikapitalifondi jaoks ühe depositooriumi määramise. Depositoorium tagab varade hoidmise 
ja järelevalve rahavoogude üle ning täidab järelevalveülesandeid. See säte tagab ühenduse 
raamistiku järjepidevuse, sest nii eurofondide kui ka alternatiivsete investeerimisfondide 
direktiivis nõutakse depositooriumi määramist vastavalt ühisinvesteerimisettevõtjate ja 
alternatiivsete investeerimisfondide jaoks.


