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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista 
riskipääomarahastoista
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0860),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0490/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



PE483.701v01-00 6/28 PR\893715FI.doc

FI

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen luonnetta, erityisesti 
niitä salkkuyrityksiä, joihin vaatimukset 
täyttävät riskipääomarahastot voivat 
sijoittaa, sekä käytettäviä 
sijoitusinstrumentteja. Tämä on tarpeen, 
jotta on mahdollista erottaa toisistaan 
selkeästi vaatimukset täyttävä 
riskipääomarahasto sekä toisaalta muut 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden 
sijoitusstrategiat ovat vähemmän 
erikoistuneita ja jotka tekevät esimerkiksi 
muita pääomasijoituksia.

(7) Tässä asetuksessa olisi vahvistettava 
yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen luonnetta, erityisesti 
niitä salkkuyrityksiä, joihin vaatimukset 
täyttävät riskipääomarahastot voivat 
sijoittaa, sekä käytettäviä 
sijoitusinstrumentteja. Tämä on tarpeen, 
jotta on mahdollista erottaa toisistaan 
selkeästi vaatimukset täyttävä 
riskipääomarahasto sekä toisaalta muut 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden 
sijoitusstrategiat ovat vähemmän 
erikoistuneita ja jotka tekevät esimerkiksi 
muita pääomasijoituksia tai 
kiinteistösijoituksia.

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tavoitteena on määritellä tarkasti 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
yhteissijoitusyritykset ja varmistaa, että 
niiden sijoitusten kohteena ovat 
nimenomaan yritystoimintansa 
alkuvaiheessa olevat pienet yritykset, 
minkä vuoksi eurooppalaisen 
riskipääomarahaston nimike olisi 
varattava vain sellaisille rahastoille, jonka
yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja 
maksamattomista pääomasitoumuksista 
vähintään 70 prosenttia on varattu 
tällaisille yrityksille oman pääoman 
ehtoisten tai oman pääoman luonteisten 

(8) Tavoitteena on määritellä tarkasti 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
yhteissijoitusyritykset ja varmistaa, että 
niiden sijoitusten kohteena ovat 
nimenomaan yritystoimintansa 
alkuvaiheessa olevat pienet yritykset, 
minkä vuoksi vaatimukset täyttäviä 
riskipääomarahastoja ovat rahastot, jotka 
sijoittavat tällaisiin yrityksiin vähintään 
70 prosenttia yhteenlasketuista 
pääomasijoituksistaan ja maksamattomista 
pääomasitoumuksistaan.
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sijoitusinstrumenttien muodossa.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Riskipääomarahastojen hoitajille on 
tarkoitus sallia jonkin verran joustavuutta 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen sijoitusten ja 
maksuvalmiuden hoidossa, minkä vuoksi 
jälkimarkkinoilla tehtävä kauppa on 
sallittua, kunhan sen osuus 
yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja 
maksamattomista pääomasitoumuksista ei 
ylitä 30:tä prosenttia. Lyhytaikaisia varoja, 
esimerkiksi käteisvaroja, ei oteta huomioon 
tätä rajaa laskettaessa.

(10) Riskipääomarahastojen hoitajille on 
tarkoitus sallia jonkin verran joustavuutta 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen sijoitusten ja 
maksuvalmiuden hoidossa, minkä vuoksi 
esimerkiksi kauppa muiden kuin 
vaatimukset täyttävien salkkuyritysten 
osakkeilla tai omistusosuuksilla on 
sallittua, kunhan sen osuus 
yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja 
maksamattomista pääomasitoumuksista ei 
ylitä 30:tä prosenttia. Käteisvaroja ei oteta 
huomioon tätä rajaa laskettaessa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaatimukset täyttäviä 
riskipääomarahastoja on markkinoitava 
sijoittajille, joilla on riittävät tiedot, 
kokemus ja mahdollisuus selvitä 
rahastoihin liittyvistä riskeistä, ja 
sijoittajien luottamus ja usko vaatimukset 
täyttäviin riskipääomarahastoihin on 
säilytettävä, minkä varmistamiseksi olisi 
säädettävä eräistä erityisistä suojatoimista. 
Vaatimukset täyttäviä 
riskipääomarahastoja olisi tästä syystä 

(14) Vaatimukset täyttäviä 
riskipääomarahastoja on markkinoitava 
sijoittajille, joilla on riittävät tiedot, 
kokemus ja mahdollisuus selvitä 
rahastoihin liittyvistä riskeistä, ja 
sijoittajien luottamus ja usko vaatimukset 
täyttäviin riskipääomarahastoihin on 
säilytettävä, minkä varmistamiseksi olisi 
säädettävä eräistä erityisistä suojatoimista. 
Vaatimukset täyttäviä 
riskipääomarahastoja olisi tästä syystä 
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yleensä markkinoitava vain sellaisille 
sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia 
asiakkaita tai joita voidaan pitää sellaisina 
rahoitusvälineiden markkinoista ja 
neuvoston direktiivin 85/611/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 93/22/ETY 
kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/39/EY nojalla. 
Näihin sijoittajiin kuuluvat 
riskipääomarahastojen hoitajat, jotka itse 
sijoittavat riskipääomarahastoihin. Jotta 
riskipääomarahastoihin tehtäviä sijoituksia 
varten olisi kuitenkin olemassa riittävän 
laaja sijoittajapohja, on toivottavaa, että 
myös eräillä muilla sijoittajilla, kuten 
varakkailla yksityishenkilöillä, on 
mahdollisuus tehdä sijoituksia vaatimukset 
täyttäviin riskipääomarahastoihin. Kyseisiä 
muita sijoittajia varten olisi kuitenkin 
määrättävä erityisistä suojakeinoista, jotta 
voidaan varmistaa, että vaatimukset 
täyttäviä riskipääomarahastoja 
markkinoidaan vain sellaisille sijoittajille, 
joiden sijoittajaprofiili sopii tällaisten 
sijoitusten tekemiseen. Nämä suojakeinot 
sulkevat pois markkinoinnin 
määräaikaistalletusten välityksellä.

yleensä markkinoitava vain sellaisille 
sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia 
asiakkaita tai joita voidaan pitää sellaisina 
rahoitusvälineiden markkinoista ja 
neuvoston direktiivin 85/611/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 93/22/ETY 
kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/39/EY nojalla. 
Näihin sijoittajiin kuuluvat 
riskipääomarahastojen hoitajat, jotka itse 
sijoittavat riskipääomarahastoihin. Jotta 
riskipääomarahastoihin tehtäviä sijoituksia 
varten olisi kuitenkin olemassa riittävän 
laaja sijoittajapohja, on toivottavaa, että 
myös eräillä muilla sijoittajilla, kuten 
varakkailla yksityishenkilöillä, on 
mahdollisuus tehdä sijoituksia vaatimukset 
täyttäviin riskipääomarahastoihin. Kyseisiä 
muita sijoittajia varten olisi kuitenkin 
määrättävä erityisistä suojakeinoista, jotta 
voidaan varmistaa, että vaatimukset 
täyttäviä riskipääomarahastoja 
markkinoidaan vain sellaisille sijoittajille, 
joiden sijoittajaprofiili sopii tällaisten 
sijoitusten tekemiseen. Nämä suojakeinot 
sulkevat pois markkinoinnin 
määräaikaistalletusten välityksellä.
Riskipääomarahaston hoitajan 
johtohenkilöiden olisi myös voitava tehdä 
sijoituksia hoitamaansa vaatimukset 
täyttävään riskipääomarahastoon.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja Euroopan 

(29) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
hyväksyä teknisiä 
täytäntöönpanostandardeja Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan sekä Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta ja päätöksen 716/2009/EY 
sekä komission päätöksen 2009/77/EY 
kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi laatia tekniset 
täytäntöönpanostandardit 15 artiklassa
mainitun ilmoitusmenettelyn muotoa ja 
menetelmiä varten.

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan sekä Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen) 
perustamisesta ja päätöksen 716/2009/EY 
sekä komission päätöksen 2009/77/EY 
kumoamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 
15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi 
annettava tehtäväksi laatia tekniset 
täytäntöönpanostandardit tässä asetuksessa
tarkoitetun ilmoituksen muotoa varten.

Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten täsmentämistä varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja 
säännöksiä, jotka koskevat tässä 
asetuksessa mainitun kynnysarvon 
laskemisessa ja seurannassa käytettävien 
menetelmien täsmentämistä sekä sen 
määrittämistä, millaisia eturistiriitoja 
riskipääomarahastojen hoitajien on 
vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän 
vuoksi ryhdyttävä. Erityisen tärkeää on, 
että komissio huolehtii valmistelutyönsä 
yhteydessä asianmukaisista 
kuulemismenettelyistä myös 
asiantuntijatasolla.

(30) Tässä asetuksessa säädettyjen 
vaatimusten täsmentämistä varten 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklassa tarkoitettuja 
säädöksiä, jotka koskevat tässä asetuksessa 
mainitun kynnysarvon laskemisessa ja 
seurannassa käytettävien menetelmien 
täsmentämistä sekä sen määrittämistä, 
millaisia eturistiriitoja 
riskipääomarahastojen hoitajien on 
vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän 
vuoksi ryhdyttävä. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja luonnostellessaan 
varmistettava, että asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nykyisen johdanto-osan 31 kappaleen asiasisältö olisi siirrettävä johdanto-osan 
30 kappaleen loppuun, koska se on olennainen osa delegoitujen säädösten vakiomuotoista 
johdanto-osan kappaletta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) On tarpeen varmistaa, että komissio 
arvioi säännöllisesti niiden julkisten 
järjestelyjen vaikuttavuutta, joita 
unionissa käytetään 
riskipääomamarkkinoiden tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(32 b) Tutkimuksesta, innovoinnista ja 
tieteestä sekä kilpailusta vastaavien 
komission jäsenten välinen tiivis 
koordinointi on erityisen tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden 
tukea eurooppalaisille 
riskipääomarahastoille koskevilla 
valtiontukisäännöillä edistetään 
tehokkaasti innovointia ja taataan 
samalla terve kilpailu.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 c) On tarpeen ottaa huomioon 
vihreään teknologiaan tehtävien 
riskipääomasijoitusten merkittävä 
vaikutus unionin talouden murroksessa, 
sillä tavoitteena on, että unioni saavuttaa 
energia- ja resurssitehokkuudessa 
maailmanlaajuisen johtoaseman. 
Komission olisi sen vuoksi esitettävä 
vuoden 2012 loppuun mennessä kertomus 
ja kuvattava siinä asianmukaiset 
oikeudelliset keinot sellaisten 
sääntelykannustimien tarjoamiseksi, 
joiden avulla voidaan houkutella 
riskipääomaa vihreään teknologiaan.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) 'vaatimukset täyttävällä 
riskipääomarahastolla' tarkoitetaan 
yhteissijoitusyritystä, joka sijoittaa ainakin 
70 prosenttia yhteenlasketuista 
pääomasijoituksistaan ja maksamattomista 
pääomasitoumuksistaan vaatimukset 
täyttäviin sijoituksiin;

a) 'vaatimukset täyttävällä 
riskipääomarahastolla' tarkoitetaan 
suljettua yhteissijoitusyritystä, joka 
sijoittaa ainakin 70 prosenttia 
yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja 
maksamattomista pääomasitoumuksistaan 
vaatimukset täyttäviin sijoituksiin ja jonka 
sääntömääräinen kotipaikka on 
jäsenvaltion alueella;

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisten riskipääomarahastojen olisi oltava suljettuja, jotta voidaan varmistaa, 
etteivät niiden osakkeet ole lunastettavissa rahaksi tai arvopapereiksi ennen niiden 
realisointia. Niiden olisi myös sijaittava unionissa, jotta voidaan tehokkaasti estää unioniin 
sijoittautuneen hoitajan hoitamien riskipääomarahastojen perustaminen veroparatiiseihin 
veronkiertoa tai sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä varten.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) 'vaatimukset täyttävillä sijoituksilla' 
tarkoitetaan oman pääoman ehtoisia tai 
oman pääoman luonteisia 
sijoitusinstrumentteja,

c) 'vaatimukset täyttävillä sijoituksilla' 
tarkoitetaan seuraavia instrumentteja:

i) oman pääoman ehtoiset tai oman 
pääoman luonteiset sijoitusinstrumentit,

i) jotka on laskenut liikkeelle vaatimukset 
täyttävä salkkuyritys ja jotka vaatimukset 
täyttävä riskipääomarahasto on hankkinut 
suoraan vaatimukset täyttävältä 
salkkuyritykseltä, tai

– jotka on laskenut liikkeelle vaatimukset 
täyttävä salkkuyritys ja jotka vaatimukset 
täyttävä riskipääomarahasto on hankkinut 
suoraan vaatimukset täyttävältä 
salkkuyritykseltä, tai 

ii) jotka vaatimukset täyttävä salkkuyritys 
vaihtaa oman pääoman ehtoiseen 
arvopaperiin, jotka on laskenut liikkeelle 
vaatimukset täyttävä salkkuyritys, tai

– jotka vaatimukset täyttävä salkkuyritys 
vaihtaa oman pääoman ehtoiseen 
arvopaperiin, jotka on laskenut liikkeelle 
vaatimukset täyttävä salkkuyritys, tai

iii) jotka on laskenut liikkeelle yritys, jonka – jotka on laskenut liikkeelle yritys, jonka 
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enemmistöomisteinen tytäryhtiö 
vaatimukset täyttävä salkkuyritys on ja 
jotka vaatimukset täyttävä 
riskipääomarahasto on saanut vaihdossa 
oman pääoman ehtoiseen 
rahoitusvälineeseen, jonka vaatimukset 
täyttävä salkkuyritys on laskenut liikkeelle;

enemmistöomisteinen tytäryhtiö 
vaatimukset täyttävä salkkuyritys on ja 
jotka vaatimukset täyttävä 
riskipääomarahasto on saanut vaihdossa 
oman pääoman ehtoiseen 
rahoitusvälineeseen, jonka vaatimukset 
täyttävä salkkuyritys on laskenut liikkeelle, 
tai
ii) yhden tai useamman muun 
vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston osuudet tai 
osakkeet;

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisten riskipäämarkkinoiden varainhankintaympäristöä olisi lujitettava siten, että 
vaatimukset täyttäviin sijoituksiin sisällytetään paitsi oman pääoman ehtoiset ja oman 
pääoman luonteiset sijoitusinstrumentit myös muiden eurooppalaisten riskipääomarahastojen 
osakkeet tai osuudet. Näin otetaan huomioon muihin eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin 
tehtyjen yritysten riskipääomasijoitusten kasvava merkitys.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'vaatimukset täyttävällä 
salkkuyrityksellä' tarkoitetaan yritystä, joka 
ei vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston siihen tekemän 
sijoituksen hetkellä ole listautunut 
säännellyillä markkinoilla direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa määritellyllä tavalla, jonka 
työntekijöiden lukumäärä on alle 250 ja
jonka vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa 
euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa ja
joka ei itse ole yhteissijoitusyritys;

d) 'vaatimukset täyttävällä 
salkkuyrityksellä' tarkoitetaan yritystä,

i) joka ei vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston siihen tekemän 
sijoituksen hetkellä ole listautunut 
säännellyillä markkinoilla direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
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14 alakohdassa tarkoitetulla tavalla,

ii) joka on perustettu alle viiden vuoden 
ajaksi,
iii) jonka työntekijöiden lukumäärä on alle 
250,
iv) jonka vuosiliikevaihto on alle 
50 miljoonaa euroa tai tase alle 
43 miljoonaa euroa,
v) joka ei itse ole yhteissijoitusyritys,
vi) joka ei eurooppalaisia 
riskipääomarahastoja ja 
rahoitusteknologian tarjoajia lukuun 
ottamatta ole rahoitustuotteen tai 
-palvelun tarjoaja,
vii) joka ei ole sijoittautunut sellaiseen 
kolmanteen maahan, jossa veroja ei 
kanneta lainkaan tai verotus on 
nimellistä, josta puuttuu tosiasiallinen 
tietojenvaihto ulkomaisten 
veroviranomaisten kanssa, jonka 
lainsäädäntö tai oikeudelliset tai 
hallinnolliset määräykset eivät ole 
avoimia tai jossa ei ole merkittävän 
paikallisen läsnäolon vaatimusta taikka 
joka markkinoi itseään offshore-
rahoituskeskuksena;

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että vaatimukset täyttävät salkkuyritykset ovat alle viisivuotiaita, jotta 
voidaan vähentää riskiä riskipääomapassin väärinkäytöstä, kuten kypsempien ja nopeasti 
kasvavien yritysten rahoittamista. Rahoitustuotteen tai -palvelun tarjoajia ei myöskään saisi
pitää tämän asetuksen mukaisina vaatimukset täyttävinä salkkuyrityksinä. Tällä asetuksella 
pitäisi myös estää eurooppalaisia riskipääomarahastoja sijoittamasta yrityksiin, jotka ovat 
sijoittautuneet veroparatiiseihin, jotta ne voisivat välttyä maksamasta veroja tai kiertää 
lakisääteisiä vaatimuksia.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. EAMV laatii luonnoksia teknisiksi 
sääntelystandardeiksi, joilla 
täsmennetään 1 kohdan d alakohdan 
vi alakohdassa tarkoitettujen 
rahoitustuotteen tai -palvelun tarjoajan ja 
rahoitusteknologian tarjoajan käsitteiden 
määritelmiä.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ....*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
___________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskipääomarahaston hoitajan on 
varmistettava, että muita kuin vaatimukset 
täyttäviä sijoituskohteita hankittaessa 
enintään 30 prosenttia rahaston 
yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja 
maksamattomista pääomasitoumuksista 
käytetään muiden kuin vaatimukset 
täyttävien sijoitusten hankintaan; tätä rajaa 
laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
lyhytaikaisia käteisvaroja. 

1. Riskipääomarahaston hoitajan on 
varmistettava, että muita kuin vaatimukset 
täyttäviä sijoituskohteita hankittaessa 
enintään 30 prosenttia rahaston 
yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja 
maksamattomista pääomasitoumuksista 
käytetään muiden kuin vaatimukset 
täyttävien sijoitusten hankintaan. Tätä rajaa 
laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
käteisvaroja. 
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Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
sijoituksiin, joita riskipääomarahaston 
hoitajan johtohenkilöt tekevät 
hoitamaansa vaatimukset täyttävään 
riskipääomarahastoon.

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen

Riskipääomarahaston hoitajan on 
tunnustettava sen enemmistöomistuksessa 
olevien yritysten työntekijöiden 
työsopimuksiin sisältyvät oikeudet ja 
velvollisuudet 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/EY1 mukaisesti.
_____________
1 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en
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Perustelu

Ehdotetulla asetuksella olisi varmistettava, että eurooppalaisten riskipääomarahastojen 
hoitajien suorassa määräysvallassa olevien yritysten työntekijöiden oikeudet turvataan 
neuvoston direktiivin 2001/23/EY mukaisesti.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 

määräysvalta
Eurooppalaisten riskipääomarahastojen 
hoitajiin sovelletaan direktiivin 
2011/61/EU 28 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a ja 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käytettävillä arvonmääritysmenettelyillä 
on varmistettava, että varojen arvo 
määritetään ja lasketaan vähintään 
kerran vuodessa. Arvonmääritys tehdään 
aina, kun vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston pääoma kasvaa tai 
vähenee merkittävästi.
Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täsmennetään 
arvonmääritysmenettelyjä, joita on 
käytettävä sen varmistamiseksi, että 
eurooppalaisten riskipääomarahastojen 
varojen arvo määritetään oikein.

Or. en
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Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Säilytysyhteisö

1. Eurooppalaisen riskipääomarahaston 
hoitajan on varmistettava kunkin 
hoitamansa riskipääomarahaston osalta, 
että sille nimetään yksi säilytysyhteisö 
direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan 
mukaisesti. Säilytysyhteisöön sovelletaan 
direktiivin 2011/61/EU 21 artiklan 
säännöksiä.
2. Tämän artiklan johdonmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi EAMV 
laatii luonnoksia teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joilla 
määritetään eurooppalaisen 
riskipääomarahaston säilytysyhteisön 
tehtävä.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ....*.
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.
_________________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Sellaisen säilytysyhteisön nimeäminen, jonka tehtävänä on huolehtia varojen säilytyksestä, 
kassavirran seurannasta ja valvontatehtävistä, on keskeinen osa sijoittajansuojajärjestelmää. 
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Yhteissijoitusyrityksiä koskevassa direktiivissä edellytetään säilytysyhteisön nimeämistä 
kyseisille yrityksille. Tämä periaate on sisällytetty myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista annettuun direktiiviin. Yhteisön kehyksen jatkuvuuden varmistamiseksi myös 
eurooppalaisille riskipääomarahastoille olisi nimettävä säilytysyhteisö.

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) riskipääomarahaston hoitajan 
saatavilla olevien omien varojen määrä 
sekä yksityiskohtainen selvitys siitä, miksi 
riskipääomarahaston hoitaja katsoo, että 
kyseisiä omia varoja on riittävästi sen 
vaatimukset täyttävien 
riskipääomarahastojen asianmukaisen 
hallinnoinnin kannalta riittäviä teknisiä 
ja henkilöstöresursseja varten;

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston sijoitusstrategiasta ja 
-tavoitteista, mukaan lukien kuvaus 
vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä 
sekä muista sijoituskohteista, joihin
vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto 
voi sijoittaa, rahaston mahdollisesti 
käyttämistä sijoitustekniikoista sekä 
kaikista soveltuvista sijoittamista 
koskevista rajoituksista;

b) kuvaus vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston sijoitusstrategiasta ja 
-tavoitteista, mukaan lukien kuvaus 
vaatimukset täyttävistä salkkuyrityksistä 
sekä muista kuin vaatimukset täyttävistä 
sijoituksista, joita vaatimukset täyttävä 
riskipääomarahasto voi tehdä, rahaston 
mahdollisesti käyttämistä 
sijoitustekniikoista sekä kaikista 
soveltuvista sijoittamista koskevista 
rajoituksista;

Or. en
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Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siitä, miten riskipääomarahaston 
hoitajan saama korvaus lasketaan;

e) kuvaus siitä, miten riskipääomarahaston 
johtoelimen jäsenten saama korvaus 
lasketaan;

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa b alakohtaa sovelletaan 
soveltuvin osin vaatimukset täyttäviin 
riskipääomarahastoihin, jotka sijoittavat 
muihin vaatimukset täyttäviin 
riskipääomarahastoihin.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Riskipääomarahaston hoitajan on 
toimitettava EAMV:lle 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot vakioidussa muodossa. 
EAMV laatii luonnoksia teknisiksi 
täytäntöönpanostandardeiksi, joilla 
määritetään kyseinen vakioitu muoto.
EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta ....*.
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan 
mukaisesti.
___________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään [lisää päivämäärä
tähän].

4. EAMV toimittaa nämä teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta 
....*.

___________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on kuusi kuukautta 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti 
saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, 
jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen 
mukaisesti unionin alueella rekisteröidyt 
riskipääomarahastojen hoitajat.

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti 
saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, 
jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen 
mukaisesti unionin alueella rekisteröidyt 
riskipääomarahastojen hoitajat. Keskitetyn 
tietokannan on sisällettävä kaikki 
12 artiklan 1 kohdassa edellytetyt tiedot.
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Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV
tekevät yhteistyötä aina, kun niiden tässä 
asetuksessa säädettyjen tehtävien 
suorittaminen sitä vaatii.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tätä 
asetusta sovellettaessa tehtävä yhteistyötä 
EAMV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 
1095/2010 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden on vaihdettava keskenään 
kaikkia tietoja ja kaikkia asiakirjoja, jotka 
ovat tähän asetukseen kohdistuvien 
rikkomusten tunnistamisen ja korjaamisen 
kannalta tarpeen.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti 
toimitettava EAMV:lle viipymättä kaikki 
tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävien 
hoitamiseksi. EAMV:n ja toimivaltaisten 
viranomaisten on erityisesti vaihdettava 
keskenään kaikkia tietoja ja kaikkia 
asiakirjoja, jotka ovat tähän asetukseen 
kohdistuvien rikkomusten tunnistamisen ja 
korjaamisen kannalta tarpeen.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen 2 artiklan 3 kohdan tai 
8 artiklan 5 kohdan mukainen delegoitu 

5. Edellä olevien 2 artiklan 3 kohdan tai 
8 artiklan 5 kohdan nojalla annettu
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säädös tulee voimaan vain, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole ilmoittanut 
vastustavansa sitä kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun säädöksestä on 
ilmoitettu Euroopan parlamentille tai
neuvostolle, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen
kyseisen ajan päättymistä ilmoittaneet 
komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä.
Kyseistä ajanjaksoa voidaan Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta jatkaa
kahdella kuukaudella.

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi
Euroopan parlamentille ja neuvostolle,
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

ECON-valiokunnassa käytetään yleensä 3 + 3 kuukauden määräaikaa delegoitujen säädösten 
vastustamisessa.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
EAMV:n henkilöstö ja resurssit

EAMV arvioi viimeistään ... päivänä 
...kuuta ....* tämän asetuksen mukaisten 
valtuuksiensa ja tehtäviensä 
vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö-
ja resurssitarpeensa ja toimittaa 
kertomuksen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.
___________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tämän asetuksen vaikutus 
riskipääomamarkkinoihin sekä 
panokseen, joka kohdistuu tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 
2020" (2014–2020) ... päivänä ...kuuta .... 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o .../... 
liitteessä I olevassa II osassa tarkoitetulle 
unionin teollisuuden johtoaseman 
painopistealueelle ja III osassa 
tarkoitetulle yhteiskunnallisten 
haasteiden painopistealueelle;

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) jäsenvaltioiden tämän asetuksen 
mukaisesti määräämien hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten 
vaikuttavuus, oikeasuhteisuus ja 
soveltaminen;

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen tekemien 
sijoitusten maantieteellinen ja 
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alakohtainen jakautuminen.

Or. en
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PERUSTELUT

Nykytilanne

Yritysinnovaatioiden avulla voidaan paitsi synnyttää lisäarvoa ja työpaikkoja myös varmistaa 
yhteiskunnan sosiaalinen ja ekologinen murros. EU:ssa on kuitenkin edelleen pulaa 
yritysinnovaatioista. Pääsyynä tähän on, että innovatiivisia pk-yrityksiä on aivan liian vähän.

Eurooppalaisten innovatiivisten pk-yritysten on todellakin vaikea saada toimintansa 
aloittamiseen ja laajentamiseen tarvittavaa rahoitusta. Etenkin pankit ovat usein vastahakoisia 
rahoittamaan innovatiivisia aloittelevia pk-yrityksiä, sillä niihin liittyy monia mahdollisia 
ongelmia, kuten korkea riskiprofiili, pieni koko, uudenlaiset liiketoimintamallit ja alhainen 
tuotto. 

Innovatiivisille pk-yrityksille tarvitaan sen vuoksi vaihtoehtoisia rahoituslähteitä. 
Riskipääomarahastoilla voi olla tässä keskeinen rooli, sillä niiden avulla voidaan sijoittaa 
innovointiin. Ne tarjoavat oman pääoman ehtoista tai oman pääoman luonteista rahoitusta 
aloitteleville ja pienille yrityksille, joilla on pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, yleensä niiden 
varhaisen markkinakehityksen rahoittamiseksi. Toisin kuin yleiset pääomarahastot (jotka 
keskittyvät lähinnä yritysostoihin), riskipääomarahastot sijoittavat yrityksiin pitkällä 
aikavälillä yrittäjien rinnalla. 

Empiirinen kokemus kuitenkin osoittaa, että EU:n riskipääomamarkkinat ovat Yhdysvaltoihin 
verrattuna vielä lapsenkengissään. Mannereurooppalaiset riskipääomarahastot ovat 
huomattavasti pienempiä kuin yhdysvaltalaiset rahastot ja tekevät pienempiä sijoituksia 
pienempään määrään yrityksiä. Yhdysvaltalaiset riskipääomarahastot ovat myös 
halukkaampia sijoittamaan alkupääomaan, kun taas eurooppalaiset riskipääomasijoitukset 
keskittyvät yleensä myöhempään vaiheeseen, joka tosin on turvallisempi vaihtoehto mutta 
jossa myös tuotto jää vähäisemmäksi.

EU:n riskipääomamarkkinoiden hajanaisuus on selvästikin yksi suurimmista syistä Euroopan 
heikkoihin saavutuksiin tällä rintamalla. Alalla ei selvästikään ole saavutettu kriittistä massaa, 
koska se joutuu toimimaan useassa jäsenvaltiossa, joiden oikeus- ja sääntelyjärjestelmät ovat 
erilaisia, ja tämä hankaloittaa rajojen yli tehtäviä sijoituksia. 

Esittelijä katsoo sen vuoksi, että yhtenäisten ja joustavien riskipääomamarkkinoiden luominen 
Eurooppaan voisi selvästi parantaa riskipääomasijoitustoimintaa ja nopeuttaa samalla nuorten, 
erittäin innovatiivisten eurooppalaisten yritysten kehitystä. 

Ehdotuksen sisältö

Esittelijä on tyytyväinen ehdotukseen eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevaksi 
asetukseksi, koska sillä luodaan yhtenäiset säännöt riskipääomarahastojen markkinointia 
varten. 

Uuden kehyksen avulla eurooppalaiset riskipääomarahastot voivat hankkia pääomaa ja 
sijoittaa vapaasti EU:ssa luotettavassa, turvallisessa ja oikeudellisesti vakaassa 



PR\893715FI.doc 27/28 PE483.701v01-00

FI

markkinointiympäristössä. 

Ehdotus sisältää seuraavaa: 

– Ehdotuksessa otetaan käyttöön eurooppalaisen riskipääomarahaston selkeä 
määritelmä, johon kuuluvat seuraavat olennaiset vaatimukset: i) rahaston 
yhteenlasketuista pääomasijoituksista vähintään 70 prosenttia on varattu pk-yrityksille; 
ii) rahastossa hallinnoitavat yhteisvarat eivät ylitä 500 miljoonan euron kynnysarvoa; 
iii) rahasto tarjoaa kyseisille pk-yrityksille oman pääoman ehtoista tai oman pääoman 
luonteista rahoitusta (eli "tuoretta pääomaa"); iv) rahasto ei käytä vivutusta (eli se ei 
sijoita enempää pääomaa kuin mihin sijoittajat ovat sitoutuneet, joten se ei ole 
velkaantunut). Lyhytaikainen lainanotto olisi sallittava ainoastaan rahaston 
epätavallisten likviditeettitarpeiden kattamiseksi. 

– Ehdotuksessa otetaan käyttöön yhtenäisiä sääntöjä siitä, millaisten sijoittajien 
katsotaan täyttävän vaatimukset, jotta he voivat sijoittaa eurooppalaisiin 
riskipääomarahastoihin. Vaatimukset täyttäviä rahastoja on sallittua markkinoida 
ainoastaan direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetuille ammattimaisiksi katsotuille 
sijoittajille ja tietyille muille perinteisille riskipääomasijoittajille (kuten varakkaille 
yksityishenkilöille tai bisnesenkeleille). 

– Ehdotuksessa otetaan käyttöön kaikkien vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen 
hoitajien yhtenäiset rekisteröintivaatimukset sekä koko EU:n alueella voimassa oleva 
markkinointipassi, mikä antaa vaatimukset täyttäville sijoittajille mahdollisuuden 
tehdä sijoituksia kaikkialla unionissa ja auttaa osaltaan luomaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille riskipääomamarkkinoiden osapuolille. 

– Ehdotuksella taataan vähimmäistason avoimuus sekä toiminnan järjestämistä ja 
liiketoiminnan harjoittamista koskevat vaatimukset, jotka rahaston hoitajan on 
täytettävä. 

Esittelijän kanta

Esittelijä tukee riskipääomaa koskevan ehdotuksen keskeisiä osia mutta on tehnyt ehdotettuun 
asetukseen useita tarkistuksia.

Ensinnäkin tarkistukset koskevat vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston määritelmää 
(3 artiklan a alakohta). Esittelijä todellakin katsoo, että riskipääomarahastojen olisi oltava 
suljettuja, jotta voidaan varmistaa, etteivät niiden osakkeet ole lunastettavissa rahaksi tai 
arvopapereiksi ennen niiden realisointia. Tällaisella säännöksellä varmistettaisiin, että 
eurooppalaisia riskipääomarahastoja suojataan rahastojen tallettajien äkkilunastuksilta. 
Esittelijä katsoo myös, että eurooppalaisten riskipääomarahastojen olisi sijaittava unionissa, 
jotta voidaan tehokkaasti estää unioniin sijoittautuneen hoitajan hoitamien rahastojen 
perustaminen veroparatiiseihin veronkiertoa tai sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä 
varten. 

Esittelijä haluaa lujittaa eurooppalaisten riskipäämarkkinoiden varainhankintaympäristöä 
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siten, että vaatimukset täyttäviin sijoituksiin sisällytetään paitsi oman pääoman ehtoiset ja 
oman pääoman luonteiset sijoitusinstrumentit myös muiden eurooppalaisten 
riskipääomarahastojen osakkeet tai osuudet (3 artiklan b alakohta). Näin esittelijän mielestä 
otetaan huomioon myös muihin eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin tehtyjen yritysten 
riskipääomasijoitusten kasvava merkitys.

Esittelijä on tehnyt useita tarkistuksia myös eurooppalaisia riskipääomarahastoja koskevan 
asetuksen vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen määritelmään (3 artiklan d alakohta). 
Ensimmäinen tarkistusehdotus koskee rahoitustuotteen tai -palvelun tarjoajien jättämistä 
vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen määritelmän ulkopuolelle lukuun ottamatta 
eurooppalaisia riskipääomarahastoja ja rahoitusteknologian tarjoajia. Esittelijä ehdottaa myös, 
että vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen sijoittautuminen veroparatiiseihin tai salassapitoa 
harjoittaville oikeudenkäyttöalueille kielletään, jotta voidaan vähentää mahdollisuuksia 
veronkiertoon. Kolmannella tarkistusehdotuksella pyritään varmistamaan, että vaatimukset 
täyttävät salkkuyritykset ovat alle viisivuotiaita, jotta voidaan vähentää riskiä 
riskipääomapassin väärinkäytöstä, kuten kypsempien ja nopeasti kasvavien yritysten 
rahoittamista. 

Esittelijä palauttaa mieliin, että ehdotetulla asetuksella olisi myös varmistettava, että 
eurooppalaisten riskipääomarahastojen hoitajien suorassa määräysvallassa olevien yritysten 
työntekijöiden oikeudet turvataan neuvoston direktiivin 2001/23/EY mukaisesti. 

Esittelijä katsoo lisäksi, että eurooppalaisen riskipääomarahaston hoitajan on varmistettava 
kunkin hoitamansa riskipääomarahaston osalta, että sille nimetään yksi säilytysyhteisö, jonka 
tehtävänä on huolehtia varojen säilytyksestä ja valvontatehtävistä. Tällaisella säännöksellä 
varmistettaisiin olemassa olevan yhteisön kehyksen jatkuvuus, sillä sekä 
yhteissijoitusyrityksiä koskevassa direktiivissä että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia 
koskevassa direktiivissä edellytetään säilytysyhteisön pakollista nimeämistä kyseisille 
yrityksille ja rahastoille. 


