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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie europejskich funduszy venture capital
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0860),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0490/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia […]1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Prawnej 
(A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie
i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W niniejszym rozporządzeniu należy 
ustanowić jednolite przepisy dotyczące 
charakteru kwalifikowalnych funduszy 
venture capital, szczególnie w odniesieniu 
do przedsiębiorstw portfelowych, w które 
kwalifikowalne fundusze venture capital 
mogą inwestować, oraz instrumentów 
inwestycyjnych, z których powinny 
korzystać. Jest to konieczne, aby 
umożliwić wyznaczenie wyraźnej granicy 
między kwalifikowalnym funduszem 
venture capital a alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi, które 
angażują się w inne, mniej specjalistyczne 
strategie inwestycyjne, np. private equity.

(7) W niniejszym rozporządzeniu należy 
ustanowić jednolite przepisy dotyczące 
charakteru kwalifikowalnych funduszy 
venture capital, szczególnie w odniesieniu 
do przedsiębiorstw portfelowych, w które 
kwalifikowalne fundusze venture capital 
mogą inwestować, oraz instrumentów 
inwestycyjnych, z których powinny 
korzystać. Jest to konieczne, aby 
umożliwić wyznaczenie wyraźnej granicy 
między kwalifikowalnym funduszem 
venture capital a alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi, które 
angażują się w inne, mniej specjalistyczne 
strategie inwestycyjne, np. private equity 
lub inwestycje w nieruchomości.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z celem polegającym na 
precyzyjnym określeniu przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania, które zostaną 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, oraz w celu dopilnowania, 
aby skupiały się one na dostarczaniu 
kapitału małym przedsiębiorstwom na 
początkowym etapie działalności, nazwa 
„europejski fundusz venture capital” 
powinna być ograniczona wyłącznie do 
tych funduszy, które przeznaczają co 
najmniej 70% łącznej wartości 
otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz 
niewniesionego kapitału zadeklarowanego 
na inwestycje w takie przedsiębiorstwa

(8) Zgodnie z celem polegającym na 
precyzyjnym określeniu przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania, które zostaną 
objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, oraz w celu dopilnowania, 
aby skupiały się one na dostarczaniu 
kapitału małym przedsiębiorstwom na 
początkowym etapie działalności, 
kwalifikowalne fundusze venture capital 
oznaczają te fundusze, które inwestują co 
najmniej 70% łącznej wartości 
otrzymanych wpłat na poczet kapitału oraz 
niewniesionego kapitału zadeklarowanego
w takie przedsiębiorstwa.
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w formie kapitałowych lub quasi-
kapitałowych instrumentów 
inwestycyjnych.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Aby zapewnić zarządzającym 
funduszami venture capital pewien stopień 
elastyczności w zarządzaniu inwestycjami
i płynnością swoich kwalifikowalnych 
funduszy, należy zezwolić na obrót wtórny 
do wartości maksymalnego progu 
wynoszącego 30% łącznej wartości wpłat 
na poczet kapitału i niewniesionego 
kapitału. Przy obliczaniu tego limitu nie 
należy brać pod uwagę inwestycji 
krótkoterminowych w środki pieniężne
i ich ekwiwalenty.

(10) Aby zapewnić zarządzającym 
funduszami venture capital pewien stopień 
elastyczności w zarządzaniu inwestycjami
i płynnością swoich kwalifikowalnych 
funduszy, należy zezwolić na obrót, taki 
jak obrót akcjami lub udziałami
w niekwalifikowalnych 
przedsiębiorstwach portfelowych, do 
wartości maksymalnego progu 
wynoszącego 30% łącznej wartości wpłat 
na poczet kapitału i niewniesionego 
kapitału. Przy obliczaniu tego limitu nie 
należy brać pod uwagę inwestycji w środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zagwarantować, że 
kwalifikowalne fundusze venture capital są 
wprowadzane do obrotu wśród 
inwestorów, którzy posiadają wiedzę, 
doświadczenie i możliwości umożliwiające 
podjęcie ryzyka związanego z tymi 
funduszami, oraz aby utrzymać zaufanie 
inwestorów do kwalifikowalnych funduszy 

(14) Aby zagwarantować, że 
kwalifikowalne fundusze venture capital są 
wprowadzane do obrotu wśród 
inwestorów, którzy posiadają wiedzę, 
doświadczenie i możliwości umożliwiające 
podjęcie ryzyka związanego z tymi 
funduszami, oraz aby utrzymać zaufanie 
inwestorów do kwalifikowalnych funduszy 
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venture capital, należy określić pewne 
szczególne zabezpieczenia. W związku
z tym kwalifikowalne fundusze venture 
capital należy zasadniczo wprowadzać do 
obrotu wyłącznie wśród inwestorów, 
którzy są klientami branżowymi lub którzy 
mogą być za takich uznani na mocy 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 
93/22/EWG. Do tej kategorii należą 
zarządzający funduszami venture capital, 
którzy sami inwestują w fundusze venture 
capital. W celu zapewnienia dostatecznie 
szerokiej bazy inwestorów dla inwestycji
w fundusze venture capital wskazane jest 
jednak również, aby dostęp do 
kwalifikowalnych funduszy venture capital 
mieli również niektórzy z pozostałych 
inwestorów, w tym zamożni klienci 
indywidualni. W odniesieniu do tych 
pozostałych inwestorów należy jednak 
określić szczególne zabezpieczenia, tak 
aby zagwarantować, że kwalifikowalne 
fundusze venture capital są wprowadzane 
do obrotu wyłącznie wśród inwestorów, 
których profil jest odpowiedni do 
dokonywania takich inwestycji. Do takich 
zabezpieczeń nie należy wprowadzanie do 
obrotu z wykorzystaniem okresowych 
planów oszczędnościowych.

venture capital, należy określić pewne 
szczególne zabezpieczenia. W związku
z tym kwalifikowalne fundusze venture 
capital należy zasadniczo wprowadzać do 
obrotu wyłącznie wśród inwestorów, 
którzy są klientami branżowymi lub którzy 
mogą być za takich uznani na mocy 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniającej dyrektywę Rady 
85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 
2000/12/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 
93/22/EWG. Do tej kategorii należą 
zarządzający funduszami venture capital, 
którzy sami inwestują w fundusze venture 
capital. W celu zapewnienia dostatecznie 
szerokiej bazy inwestorów dla inwestycji
w fundusze venture capital wskazane jest 
jednak również, aby dostęp do 
kwalifikowalnych funduszy venture capital 
mieli również niektórzy z pozostałych 
inwestorów, w tym zamożni klienci 
indywidualni. W odniesieniu do tych 
pozostałych inwestorów należy jednak 
określić szczególne zabezpieczenia, tak 
aby zagwarantować, że kwalifikowalne 
fundusze venture capital są wprowadzane 
do obrotu wyłącznie wśród inwestorów, 
których profil jest odpowiedni do 
dokonywania takich inwestycji. Do takich 
zabezpieczeń nie należy wprowadzanie do 
obrotu z wykorzystaniem okresowych 
planów oszczędnościowych. Ponadto 
możliwe powinny być inwestycje 
dokonywane przez członków kierownictwa 
zarządzającego funduszem venture 
capital, jeżeli inwestują oni w zarządzany 
przez siebie kwalifikowalny fundusz
venture capital.

Or. en
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych na mocy art. 291 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych), zmiany decyzji nr 
716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 
2009/77/WE. Należy powierzyć 
EUNGiPW zadanie opracowania 
wykonawczych standardów technicznych
w odniesieniu do formatu i sposobu 
prowadzenia procedury notyfikacyjnej,
o której mowa w art. 15.

(29) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjęcia wykonawczych standardów 
technicznych w drodze aktów 
wykonawczych na mocy art. 291 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
i zgodnie z art. 15 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu 
Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych), zmiany decyzji nr 
716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 
2009/77/WE. Należy powierzyć 
EUNGiPW zadanie opracowania 
wykonawczych standardów technicznych
w odniesieniu do formatu powiadomienia,
o którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu sprecyzowania wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w odniesieniu do określenia metod 
stosowanych do wyliczania
i monitorowania progu, o którym mowa
w niniejszym rozporządzeniu, oraz 
określenia rodzajów konfliktów interesów, 
których zarządzający funduszami venture 
capital muszą unikać, oraz kroków, które 

(30) W celu sprecyzowania wymogów 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
należy powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
w odniesieniu do określenia metod 
stosowanych do wyliczania
i monitorowania progu, o którym mowa
w niniejszym rozporządzeniu, oraz 
określenia rodzajów konfliktów interesów, 
których zarządzający funduszami venture 
capital muszą unikać, oraz kroków, które 
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należy podjąć w tym zakresie. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również
z ekspertami.

należy podjąć w tym zakresie. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również
z ekspertami. Przygotowując
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Treść obecnego punktu 31 preambuły należy przenieść do punktu 30 preambuły jako ostatnie 
zdanie, ponieważ stanowi ona nieodłączną część standardowego punktu preambuły 
dotyczącego aktów delegowanych.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Konieczne jest dopilnowanie, by 
Komisja prowadziła regularną ocenę 
skuteczności programów publicznych 
realizowanych w Unii w celu wsparcia 
rynku venture capital.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32b) W celu dopilnowania, by zasady 
dotyczące pomocy państwa, regulujące 
wsparcie udzielane przez państwa 
członkowskie europejskim funduszom 
venture capital, skutecznie wspierały 
innowacje, a jednocześnie zapewniały 
uczciwą konkurencję, szczególnie należy 
zapewnić ścisłą koordynację między 
komisarzem ds. badań naukowych, 
innowacji i nauki a komisarzem ds. 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 32c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32c) Konieczne jest uznanie inwestycji 
venture capital w technologie ekologiczne 
za istotny czynnik powodujący 
przekształcenie gospodarki Unii i wzięcie 
pod uwagę celu, którym jest uczynienie 
Unii światowym liderem pod względem 
efektywności energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami. Do końca 
2012 r. Komisja powinna zatem 
przedstawić sprawozdanie określające 
stosowne sposoby prawne umożliwiające 
zapewnienie zachęt regulacyjnych do 
inwestycji venture capital w technologie 
ekologiczne.

Or. en
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „kwalifikowalny fundusz venture 
capital” oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania, które inwestuje 
co najmniej 70% łącznej wartości swoich 
wpłat na poczet kapitału oraz 
niewniesionego kapitału zadeklarowanego
w aktywa, które stanowią kwalifikowalne 
inwestycje;

a) „kwalifikowalny fundusz venture 
capital” oznacza przedsiębiorstwo 
zbiorowego inwestowania o strukturze 
zamkniętej, które inwestuje co najmniej 
70% łącznej wartości swoich wpłat na 
poczet kapitału oraz niewniesionego 
kapitału zadeklarowanego w aktywa, które 
stanowią kwalifikowalne inwestycje, oraz 
którego główna siedziba znajduje się na 
terytorium państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie fundusze venture capital powinny być funduszami zamkniętymi, aby mieć 
pewność, że ich udziały nie podlegają umorzeniu w zamian za środki pieniężne lub papiery 
wartościowe do czasu ich likwidacji. Powinny one również być zlokalizowane w Unii, co 
pozwoliłoby skutecznie zapobiegać tworzeniu funduszy venture capital zarządzanych przez 
zarządzającego z UE w rajach podatkowych w celu unikania płacenia podatków lub arbitrażu 
regulacyjnego.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „kwalifikowalne inwestycje” oznaczają 
instrumenty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe:

c) „kwalifikowalne inwestycje” oznaczają 
dowolny z instrumentów wymienionych 
poniżej:
(i) instrumenty kapitałowe lub quasi-
kapitałowe:

(i) wyemitowane przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe i nabyte 
bezpośrednio w ramach kwalifikowalnego 
funduszu venture capital od 
kwalifikowalnego przedsiębiorstwa 

– wyemitowane przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe i nabyte 
bezpośrednio w ramach kwalifikowalnego 
funduszu venture capital od 
kwalifikowalnego przedsiębiorstwa 
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portfelowego; lub portfelowego; lub 
(ii) wyemitowane przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe w zamian za 
udziałowy papier wartościowy 
wyemitowany przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe; lub

– wyemitowane przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe w zamian za 
udziałowy papier wartościowy 
wyemitowany przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe; lub

(iii) wyemitowane przez przedsiębiorstwo, 
którego jednostką zależną, w której 
posiada ono większościowy udział, jest 
kwalifikowalne przedsiębiorstwo 
portfelowe, i które zostało nabyte przez 
kwalifikowalny fundusz venture capital
w zamian za instrument kapitałowy 
wyemitowany przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe;

– wyemitowane przez przedsiębiorstwo, 
którego jednostką zależną, w której 
posiada ono większościowy udział, jest 
kwalifikowalne przedsiębiorstwo 
portfelowe, i które zostało nabyte przez 
kwalifikowalny fundusz venture capital
w zamian za instrument kapitałowy 
wyemitowany przez kwalifikowalne 
przedsiębiorstwo portfelowe; lub
(ii) jednostki lub udziały jednego lub kilku 
innych kwalifikowalnych funduszy 
venture capital;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zwiększyć możliwości pozyskiwania środków na europejskim rynku venture capital 
poprzez włączenie do „kwalifikowalnych inwestycji” nie tylko instrumentów kapitałowych
i quasi-kapitałowych, lecz również udziałów lub jednostek w innych europejskich funduszach 
venture capital. Oznacza to uznanie coraz większego znaczenia inwestycji venture capital 
dokonywanych przez przedsiębiorstwa w inne europejskie fundusze venture capital.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „kwalifikowalne przedsiębiorstwo 
portfelowe” oznacza przedsiębiorstwo, 
które w chwili dokonania inwestycji przez 
kwalifikowalny fundusz venture capital nie 
jest notowane na rynku regulowanym, jak 
określono w art. 14 ust. 1 pkt 14 
dyrektywy 2004/39/WE, zatrudnia mniej 
niż 250 osób i albo ma obrót roczny
o wartości nieprzekraczającej 50 mln EUR, 
albo roczną sumę bilansową 
nieprzekraczającą 43 mln EUR, a które 

d) „kwalifikowalne przedsiębiorstwo 
portfelowe” oznacza przedsiębiorstwo, 
które:
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samo nie jest przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania;

(i) w chwili dokonania inwestycji przez 
kwalifikowalny fundusz venture capital nie 
jest notowane na rynku regulowanym
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 
dyrektywy 2004/39/WE,

(ii) zostało utworzone na okres krótszy niż 
pięć lat,
(iii) zatrudnia mniej niż 250 osób,
(iv) albo ma obrót roczny o wartości 
nieprzekraczającej 50 mln EUR, albo 
roczną sumę bilansową nieprzekraczającą 
43 mln EUR,

(v) samo nie jest przedsiębiorstwem 
zbiorowego inwestowania,

(vi) nie jest dostawcą produktów lub usług 
finansowych innym niż europejskie
fundusze venture capital i dostawcy 
technologii finansowych,
(vii) nie ma siedziby w państwie trzecim,
w którym brak jest opodatkowania lub 
opodatkowania nominalnego, skutecznej 
wymiany informacji z zagranicznymi 
organami podatkowymi, przejrzystości 
przepisów ustawodawczych, sądowych czy 
administracyjnych lub wymogu fizycznej 
obecności na rynku lokalnym albo które 
promuje się jako ośrodek finansowy 
będący rajem podatkowym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe nie działały dłużej niż 
pięć lat, co ma na celu zmniejszenie ryzyka sprzeniewierzenia się paszportowi venture capital, 
na przykład poprzez finansowanie bardziej rozwiniętych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw
o wysokim potencjale wzrostu. Ponadto na mocy przedmiotowego rozporządzenia za 
„kwalifikowalne przedsiębiorstwo portfelowe” nie należy uznawać dostawców produktów lub 
usług finansowych. Rozporządzenie powinno również uniemożliwiać europejskim funduszom 
venture capital inwestowanie w przedsiębiorstwa umiejscowione w rajach podatkowych
w celu unikania płacenia podatków lub obchodzenia wymogów prawnych.
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Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych
w celu określenia definicji „dostawcy 
produktów lub usług finansowych”
i „dostawcy technologii finansowych”,
o których mowa w ust. 1 lit. d) pkt (vi).
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie
pierwszym, zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
___________________
* Dz.U.: należy wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy nabywaniu aktywów innych niż 
kwalifikowalne inwestycje zarządzający 
funduszem venture capital dopilnowuje, 
aby do nabycia takich innych aktywów 
wykorzystywać nie więcej niż 30% łącznej 
wartości wpłat na poczet kapitału
i niewniesionego kapitału 
zadeklarowanego; przy obliczaniu tego 
limitu nie bierze się pod uwagę inwestycji 
krótkoterminowych w środki pieniężne

1. Przy nabywaniu aktywów innych niż 
kwalifikowalne inwestycje zarządzający 
funduszem venture capital dopilnowuje, 
aby do nabycia takich innych aktywów 
wykorzystywać nie więcej niż 30% łącznej 
wartości wpłat na poczet kapitału
i niewniesionego kapitału 
zadeklarowanego. Przy obliczaniu tego 
limitu nie bierze się pod uwagę inwestycji
w środki pieniężne i ich ekwiwalenty. 
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i ich ekwiwalenty. 

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ust. 1 nie ma zastosowania do 
inwestycji dokonywanych przez członków 
kierownictwa zarządzającego funduszem 
venture capital, jeżeli inwestują oni
w zarządzany przez siebie kwalifikowalny 
fundusz venture capital.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Ochrona praw pracowników

Zarządzający funduszami venture capital 
uznają określone w umowach o pracę 
prawa i obowiązki pracowników
z przedsiębiorstw, w których mają udziały 
większościowe, zgodnie z dyrektywą Rady 
2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r.
w sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów1.
_____________
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Dz.U. L 82 z 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie powinno zapewniać ochronę praw pracowników
z przedsiębiorstw bezpośrednio kontrolowanych przez zarządzających europejskimi 
funduszami venture capital, zgodnie z dyrektywą Rady 2001/23/WE.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9b
Ujawnienie informacji w przypadku 

przejęcia kontroli
Wobec zarządzających europejskimi 
funduszami venture capital zastosowanie 
mają przepisy art. 28 dyrektywy 
2011/61/UE.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowane procedury wyceny zapewniają 
wycenę aktywów i obliczenie wartości 
aktywów co najmniej raz do roku. Wyceny
są prowadzone za każdym razem, gdy 
dochodzi do znaczącego powiększenia lub 
pomniejszenia kapitału przez 
kwalifikowalny fundusz venture capital.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 23 w celu sprecyzowania 
procedur wyceny, które należy zastosować 
do zapewnienia prawidłowej wyceny 
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aktywów europejskich funduszy venture 
capital.

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Depozytariusz

1. W przypadku każdego zarządzanego 
przez siebie europejskiego funduszu 
venture capital zarządzający zapewnia 
wyznaczenie jednego depozytariusza 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2011/61/UE. 
Depozytariusz podlega przepisom art. 21 
dyrektywy 2011/61/UE.
2. W celu zapewnienia spójności 
stosowania niniejszego artykułu 
EUNGiPW opracowuje projekty 
regulacyjnych standardów technicznych 
określających funkcję depozytariusza 
europejskiego funduszu venture capital.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty regulacyjnych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia regulacyjnych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 10-14 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
_________________
* Dz.U.: należy wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyznaczenie depozytariusza, który jest odpowiedzialny za przechowywanie aktywów, 
monitorowanie przepływów pieniężnych i wykonywanie funkcji nadzorczych jest 
podstawowym elementem programu ochrony inwestorów. Dyrektywa w sprawie 
przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe wymaga 
wyznaczenia depozytariusza w przypadku takich przedsiębiorstw. Zasada ta została również 
uwzględniona w dyrektywie w sprawie ZAFI. Aby zapewnić ciągłość ram wspólnotowych, 
depozytariusza należy również wyznaczyć w przypadku europejskich funduszy venture capital.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wysokość kapitału własnego do 
dyspozycji zarządzającego funduszem 
venture capital, a także szczegółowe 
oświadczenie wyjaśniające, dlaczego 
zarządzający funduszem venture capital 
uważa ten kapitał własny za wystarczający 
do utrzymania odpowiednich zasobów 
ludzkich i technicznych niezbędnych do 
właściwego zarządzania kwalifikowalnymi 
funduszami venture capital;

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis strategii i celów inwestycyjnych 
kwalifikowalnego funduszu venture 
capital, w tym opis rodzajów 
kwalifikowalnych przedsiębiorstw 
portfelowych oraz innych aktywów,
w które kwalifikowalny fundusz venture 
capital może inwestować, technik, które 
może stosować, oraz wszelkich mających 
zastosowanie ograniczeń inwestycyjnych;

b) opis strategii i celów inwestycyjnych 
kwalifikowalnego funduszu venture 
capital, w tym opis rodzajów 
kwalifikowalnych przedsiębiorstw 
portfelowych oraz inwestycji 
niekwalifikowalnych, których może 
dokonywać kwalifikowalny fundusz 
venture capital, technik, które może 
stosować, oraz wszelkich mających 
zastosowanie ograniczeń inwestycyjnych;
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Or. en

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) opis sposobu obliczania wynagrodzenia 
zarządzającego funduszem venture capital;

e) opis sposobu obliczania wynagrodzenia 
członków zarządu funduszu venture 
capital;

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lit. b) ma zastosowanie odpowiednio do 
kwalifikowalnych funduszy venture 
capital, które inwestują w inne 
kwalifikowalne fundusze venture capital.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zarządzający funduszami venture 
capital przekazują EUNGiPW informacje,
o których mowa w ust. 1, zgodnie ze 
znormalizowanym formatem. EUNGiPW 
opracowuje projekty wykonawczych 
standardów technicznych w celu 
określenia znormalizowanego formatu.
EUNGiPW przedstawia Komisji te 
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projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.
Komisji powierza się uprawnienia do 
przyjęcia wykonawczych standardów 
technicznych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, zgodnie z art. 15 
rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.
___________
* Dz.U.: należy wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EUNGiPW przedstawia ten projekt 
wykonawczych standardów technicznych 
Komisji do dnia [wstawić datę].

4. EUNGiPW przedstawia Komisji te 
projekty wykonawczych standardów 
technicznych do dnia …*.
___________
* Dz.U.: należy wstawić datę: sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EUNGiPW prowadzi centralną bazę 
danych, powszechnie dostępną za 
pośrednictwem internetu i zawierającą 
wykaz wszystkich zarządzających 
funduszami venture capital
zarejestrowanych w Unii zgodnie

EUNGiPW prowadzi centralną bazę 
danych, powszechnie dostępną za 
pośrednictwem internetu i zawierającą 
wykaz wszystkich zarządzających 
funduszami venture capital
zarejestrowanych w Unii zgodnie
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z niniejszym rozporządzeniem. z niniejszym rozporządzeniem. Centralna 
baza danych zawiera wszystkie informacje 
wymagane na mocy art. 12 ust. 1.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W razie potrzeby właściwe organy
i EUNGiPW podejmują współpracę na 
potrzeby wykonywania swoich odnośnych 
obowiązków na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

1. Właściwe organy podejmują współpracę
z EUNGiPW na potrzeby niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1095/2010.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prowadzą one wymianę wszystkich 
informacji i dokumentów niezbędnych do 
wykrywania i usuwania naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

2. Właściwe organy niezwłocznie udzielają 
EUNGiPW wszelkich informacji 
niezbędnych do wypełniania jego 
obowiązków zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 1095/2010. W szczególności 
EUNGiPW i właściwe organy prowadzą 
wymianę wszystkich informacji
i dokumentów niezbędnych do 
wykrywania i usuwania naruszeń 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 3 lub art. 8 ust. 5 wchodzi
w życie tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 3 lub art. 8 ust. 5 wchodzi
w życie tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu
w terminie trzech miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Na sprzeciw wobec aktów delegowanych ECON stosuje zazwyczaj termin 3 plus 3 miesiące.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Personel i zasoby EUNGiPW

Do dnia …* EUNGiPW dokonuje oceny 
potrzeb odnoszących się do personelu
i zasobów, związanych z przyjęciem 
swoich uprawnień i obowiązków przez ten 
organ zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, i przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.
___________
* Dz.U.: należy wstawić datę: 12 miesięcy 
od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wpływ niniejszego rozporządzenia na 
rynek venture capital oraz stopień,
w jakim przyczynia się ono do osiągania 
czołowej pozycji Unii w przemyśle
i sprostania wyzwaniom społecznym 
określonym odpowiednio w części II
i części III załącznika I do rozporządzenia 
(UE) nr …/… Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia … ustanawiającego 
program „Horyzont 2020” – program 
ramowy w zakresie badań naukowych
i innowacji (2014-2020);

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) skuteczność, proporcjonalność
i stosowanie środków administracyjnych
i sankcji przewidzianych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) geograficzny i sektorowy rozkład 
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inwestycji dokonywanych przez 
europejskie fundusze venture capital.

Or. en



PE483.701v01-00 26/28 PR\893715PL.doc

PL

UZASADNIENIE

Obecny kontekst

Innowacje biznesowe nie tylko tworzą wartość i miejsca pracy, lecz również są istotne
z punktu widzenia zapewnienia społecznej i ekologicznej transformacji społeczeństwa. UE 
stale doświadcza jednak deficytu w tej dziedzinie. Wynika to głównie z istnienia obecnie
w UE zbyt małej liczby innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Europejskim innowacyjnym MŚP nadal jest naprawdę trudno uzyskać fundusze, które są im 
potrzebne do rozpoczęcia i rozwijania działalności. Zwłaszcza banki często niechętnie 
finansują innowacyjne MŚP znajdujące się na początkowym etapie rozwoju, które łączą
w sobie wiele niekorzystnych cech, takich jak profil wysokiego ryzyka, niewielka skala, 
niewypróbowane modele prowadzenia działalności i niski zwrot.

W związku z tym potrzebne jest zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania 
innowacyjnych MŚP. W tym zakresie fundusze venture capital mogą odegrać bardzo istotną 
rolę z punktu widzenia usunięcia luki w innowacyjnych inwestycjach. Faktycznie zapewniają 
one finansowanie kapitałowe i quasi-kapitałowe dla przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność i małych przedsiębiorstw o dostrzeganym potencjale długoterminowego wzrostu, 
zazwyczaj w celu finansowania ich wczesnego rozwoju na rynku. W przeciwieństwie do 
funduszy private equity (które koncentrują się głównie na wykupach) fundusze venture 
capital, równolegle z przedsiębiorcami, dokonują długoterminowych inwestycji
w przedsiębiorstwa.

Dowody empiryczne wskazują jednak, że rynek venture capital w UE jest nadal w dużej 
mierze niedostatecznie rozwinięty w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Kontynentalne 
europejskie fundusze venture capital są w rzeczywistości znacznie mniejsze niż fundusze
w Stanach Zjednoczonych oraz dokonują mniejszej liczby inwestycji w mniejszą liczbę 
przedsiębiorstw, a ilość środków finansowych inwestowanych w przeliczeniu na jedno 
przedsiębiorstwo jest również mniejsza. Ponadto podczas gdy ich odpowiedniki w Stanach 
Zjednoczonych chętniej inwestują w przedsiębiorstw w fazie zalążkowej, europejskie 
fundusze kapitałowe venture capital koncentrują się na późniejszym etapie, który – choć 
zapewnia większe bezpieczeństwo – daje mniejsze możliwości osiągnięcia lepszych 
wyników.

Rozdrobnienie rynku venture capital w UE jest z pewnością jedną z głównych przyczyn 
słabych wyników funduszy venture capital w Europie. Branża ta w rzeczywistości nie 
osiągnęła masy krytycznej, ponieważ musi funkcjonować w wielu państwach członkowskich 
mających różne systemy prawne i regulacyjne, co utrudnia dokonywanie inwestycji 
transgranicznych. 
Sprawozdawca uważa zatem, że utworzenie zintegrowanego i płynnego rynku venture capital
w Europie mogłoby zdecydowanie poprawić wyniki funduszy venture capital w Europie i 
w związku z tym sprzyjać rozwojowi młodych, bardzo innowacyjnych przedsiębiorstw 
europejskich.
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Treść wniosku

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie 
europejskich funduszy venture capital, ponieważ ustanawia on jednolity zbiór przepisów 
dotyczących wprowadzania do obrotu funduszy venture capital. 
W ten sposób nowe ramy umożliwią europejskim funduszom venture capital swobodne 
gromadzenie kapitału i inwestowanie w całej UE dzięki ustanowieniu pewnych, bezpiecznych
i stabilnych pod względem prawnym warunków wprowadzania do obrotu funduszy venture 
capital. 

Konkretne elementy wniosku przedstawiono poniżej. 

– We wniosku wprowadza się jasną definicję „europejskiego funduszu venture capital”, 
która obejmuje następujące istotne wymagania: (i) fundusz taki przeznacza co najmniej 70% 
wartości swoich wpłat na poczet kapitału w MŚP; (ii) łączna wartość jego aktywów objętych 
zarządzaniem nie przekracza progu 500 mln EUR; (iii) fundusz zapewnia tym MŚP 
finansowanie kapitałowe lub quasi-kapitałowe (tj. „świeży kapitał”); oraz (iv) nie stosuje 
lewarowania (tj. fundusz nie inwestuje większej ilości kapitału niż kapitał zadeklarowany 
przez inwestorów, a zatem nie jest zadłużony). Zaciąganie pożyczek krótkoterminowych 
powinno być dozwolone wyłącznie w celu umożliwienia funduszowi pokrywania 
nadzwyczajnych potrzeb w zakresie płynności.

– We wniosku wprowadza się jednolite przepisy dotyczące kategorii inwestorów, 
których uznaje się za uprawnionych do inwestowania w „europejskie fundusze venture 
capital”. Kwalifikowalne fundusze można wprowadzać do obrotu wyłącznie wśród 
inwestorów uznanych za inwestorów branżowych zgodnie z przepisami dyrektywy 
2004/39/WE i innych określonych tradycyjnych inwestorów venture capital (takich jak 
zamożni klienci indywidualni lub „anioły biznesu”). 

– We wniosku przewidziano, że wszyscy zarządzający kwalifikowalnymi funduszami 
venture capital będą korzystać z jednolitych wymogów dotyczących rejestracji oraz
z obowiązującego w całej Unii paszportu wprowadzania do obrotu, co umożliwi dostęp do 
kwalifikowalnych inwestorów w całej UE i pomoże stworzyć równe warunki działania dla 
wszystkich uczestników rynku venture capital.

– We wniosku wprowadzono minimalne wymogi w zakresie przejrzystości, wymogi 
organizacyjne i wymogi dotyczące prowadzenia działalności, które musi spełnić zarządzający. 

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera główne elementy wniosku dotyczącego venture capital, lecz 
wprowadza kilka poprawek do proponowanego rozporządzenia.

Pierwszy zbiór poprawek dotyczy definicji „kwalifikowalnego funduszu venture capital” (art. 
3 lit. a)). Sprawozdawca w rzeczywistości uważa, że europejskie fundusze venture capital
powinny być funduszami zamkniętymi, aby mieć pewność, że ich udziały nie podlegają 
umorzeniu w zamian za środki pieniężne lub papiery wartościowe do czasu ich likwidacji. 
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Przepis taki zapewniałby w istocie ochronę europejskich funduszy venture capital przed 
nagłymi i pochopnymi decyzjami posiadaczy funduszy o ich umorzeniu. Sprawozdawca 
uważa również, że europejskie fundusze venture capital powinny być zlokalizowane w Unii, 
co pozwoliłoby skutecznie zapobiegać tworzeniu funduszy zarządzanych przez 
zarządzającego z UE w rajach podatkowych w celu unikania płacenia podatków lub arbitrażu 
regulacyjnego. 

Sprawozdawca zamierza zwiększyć możliwości pozyskiwania środków przez europejskie 
fundusze venture capital poprzez włączenie do „kwalifikowalnych inwestycji” nie tylko 
instrumentów kapitałowych i quasi-kapitałowych, lecz również udziałów lub jednostek 
innych europejskich funduszy venture capital (art. 3 lit. b)). W ten sposób sprawozdawca 
zamierza również uznać coraz większe znaczenie inwestycji venture capital dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa w inne europejskie fundusze venture capital.

Sprawozdawca wprowadza również kilka poprawek w definicji „kwalifikowalnego 
przedsiębiorstwa portfelowego” określonej w rozporządzeniu w sprawie europejskich 
funduszy venture capital (art. 3 lit. d)). Pierwsza zaproponowana poprawka polega na 
wyłączeniu z definicji „kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego” dostawców 
produktów lub usług finansowych innych niż europejskie fundusze venture capital i dostawcy 
technologii finansowych. Sprawozdawca proponuje także wprowadzenie zakazu lokalizacji 
„kwalifikowalnego przedsiębiorstwa portfelowego” w rajach podatkowych lub jurysdykcjach 
zapewniających tajemnicę transakcji w celu ograniczenia możliwości uchylania się od 
opodatkowania. Trzecia zaproponowana poprawka ma na celu dopilnowanie, aby 
kwalifikowalne przedsiębiorstwa portfelowe nie działały dłużej niż pięć lat, co ma na celu 
zmniejszenie ryzyka sprzeniewierzenia się paszportowi venture capital, na przykład poprzez 
finansowanie bardziej rozwiniętych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw o wysokim potencjale 
wzrostu. 

Sprawozdawca przypomina, że zgodnie z dyrektywą Rady 2001/23/WE proponowane 
rozporządzenie powinno również zapewniać ochronę praw pracowników z przedsiębiorstw 
bezpośrednio kontrolowanych przez zarządzających europejskimi funduszami venture capital. 

Sprawozdawca uważa ponadto, że w przypadku każdego zarządzanego przez siebie 
europejskiego funduszu venture capital zarządzający musi zapewnić wyznaczenie jednego 
depozytariusza odpowiedzialnego za przechowywanie aktywów i wykonywanie funkcji 
nadzorczych. Przepis taki zapewniłby ciągłość istnienia ram wspólnotowych, jeśli wziąć pod 
uwagę to, że zarówno dyrektywa w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania
w zbywalne papiery wartościowe, jak i dyrektywa w sprawie ZAFI określają wymóg 
obowiązkowego wyznaczenia depozytariusza w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania i alternatywnych funduszy inwestycyjnych. 


